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AMFIBIEREGEMENTET	
  

BESÖKSANMÄLAN KORSÖ
Förbundet Kustjägarna
Formuläret fylls i elektroniskt, skrivs ut och returneras kansliet signerat
C Kontaktperson, för-/efternamn
Mobiltelefon
E-post

Personnummer (ÅÅMMDD)

Stf Kontaktperson, för-/efternamn

Personnummer (ÅÅMMDD)

Mobiltelefon

Båtförare, för-/efternamn

Ankomst (ÅÅMMDD)

E-post

Förarintyg, övrig nautisk erfarenhet

Tid (HHMM)

Avresa (ÅÅMMDD)

Tid (HHMM)

Besöksanledning

Antal Besökare:
Efternamn

Förnamn

Personnummer (ÅÅMMDD)

1. Om fler besökare än 12 bifoga bilaga med ovan information för samtliga besökare.
2. Samtliga besökare måste vara medlemmar i Förbundet Kustjägarna med betald årsavgift vid besök

Besöket tillstyrkes inom egen organisation/förbund (Må utnyttjas som stöd för beslut)
Namnsignatur

Namnförtydligande

Befattning

Datum

Befattning

Datum

Regementets svar på ansökan
☐ Beviljas
☐ Avslag

Särskilda föreskrifter/anmärkningar

Namnsignatur

Namnförtydligande

Blanketten ska vara komplett ifylld innan den insänds till kansliet
Besökshandlingen är först giltig efter beslut från egen organisation samt regementet.
Handlingarna ska vara insända i god tid innan besöket.

KORSÖ BESÖKSADMINISTRATION
kansliet@kustjagarna.se
Stabschef FKJ - Tel 070-609 81 64

Förbundet Kustjägarna
c/o Amfibieregementet
130 61 HÅRSFJÄRDEN
kansliet@kustjagarna.se
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FÖRESKRIFTER KORSÖ
Vakthavande befäl på Berga ska meddelas innan samt efter besöket på Korsö. Anmälan görs på telefon
070-555 21 41 samt eventuella avvikelser ska inrapporteras till ovan nummer.

Korsö är ett militärt skyddsobjekt med tillträdesförbud. Förbundet Kustjägarna har ett avtal med Försvarsmakten
och Amf1 som ger oss tillträde att nyttja ön till våra medlemmar. Detta är en unik förmån som vi erhållit och
måste förvaltas väl i samband med våra besök. Det finns inga utrymmen för anmärkningar och vi uppför oss
föredömligt som en sann Kustjägare blivit fostrad.
Regler
§1 Endast Förbundet Kustjägarnas medlemmar har tillträde till Korsö om ingen annan överenskommelse finns
med organisationen eller regementet.
§2 Inga civila flytetyg är tillåtna att angöra Korsö hamn eller övrigt område på ön. Undantag kan beviljas om
kajaker används för transport till ön, tillstånd erfordras och måste beviljas innan tillträde.
§3 KJV-båten är stationerad på Sandhamn och har tillstånd att angöra Korsö hamn vid besöken. Båten får endast
framföras av person med förarintyg eller motsvarande nautisk kompetens. KJV-båtens tilläggsplats är på insidan
av inre pontonen, märkt KJV-båt.
§4 Nycklar till KJV-båten finns i nyckelskåpet, placerat ombord på båten. Kod till lås erhålls vid bokning.
§5 Boendet för medlemmar är A-dyk baracken (H-huset/baracken) om ingen separat överenskommelse finns.
Nyckel till baracken finns i nyckelskåp vid barackens ingång. Vatten och el är tillgängligt under perioden majseptember i baracken.
§6 Dusch finns i bastun vid Korsöstrand, nyckel/kombination till lås återfås vid bokning. Bastun delas med andra
besökare på ön, ingen bokning kan göras. Kök/pentry finns att tillgå i markan, nyckel finns i samma knippa som
till baracken.
§7 Eldning/grillning är endast tillåtet på angivna platser och/eller på sådant sätt där ingen brandfara kan uppstå.
Vatten och ruska ska finnas tillgänglig i händelse av brand.
§8 Korsö lämnas i samma eller bättre skick än när vi anlände. Ön används även av Försvaret och andra
organisationer varför vi föregår med gott exempel. Försvaret samt organisationer/myndigheter som genomför
övning/utbildning har företräde på ön och/eller områden i anslutning till denna.
§9 Eventuella avvikelser på ön (skadegörelse, inbrott, el-/vatten avbrott etc) ska meddelas till vakthavande befäl
på Amf1 Berga.
Jag har tagit del av och samtycker till ovan föreskrifter och regler
_________________
Namnunderskrift

___________________________
Förtydligande

Avvikelser/upplysningar

Förbundet Kustjägarna
c/o Amfibieregementet
130 61 HÅRSFJÄRDEN
kansliet@kustjagarna.se

JA
____________
Datum

