Marinens dag och Kustjägardagen
2-3 september 2017
Styrelsen har fattat beslut och tillstånd är klara!

Bäste Kustjägare.
Kustjägardagen är en tradition. Under många år hade vi också möjlighet att ta med
anhöriga för att bidra till försvarsinformation.
Det möjliga formatet till en anhörigdag har dock förändrats.
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INFORMATION

Det har framkommit önskemål från medlemmar och från förbandet att på nytt skapa
möjligheter att visa dagens amfibieförband med kustjägare för anhöriga och vänner.
Det gör vi bäst på Amfibieregementet på Berga. Korsö är för många av oss mycket
signifikativ för vår djupa tradition. Styrelsen har därför tittat på ett format som tillgodoser båda viljorna och dessutom gör det möjligt att med stor kraft visa vårt eget
förband.

Marinens dag och Kustjägardagen under samma helg

KUSTJÄGARDAGEN

Det betyder att vi får en möjlighet att uppleva dagens amfibiesoldater och kustjägare
i den nuvarande utbildningsmiljön. Vi har gjort ett upplägg som också betyder att
vi och våra anhöringa för möjlighet till en fantastisk resa i skärgården. Självklart kan
man välja att själv ta sig till Berga för att övervara Marinens dag och då är deltagande
kostnadsfritt.

2-3 SEPTEMBER

Så här ser programmet ut:

MARINENS DAG

PRIS
DAGSBESÖKARE

400:-

INKL BÅTRESA

PRIS
HELA HELGEN

800:INKL BÅTRESA

MED FÖRPLÄGNAD

PÅ KORSÖ
ÖL OCH VIN TILL SJÄLVKOSTNADSPRIS

Lördag morgon - från Stockholm:
Start 06.30 i Stockholm med anhöriga och veteraner
Stavsnäs 08.30 för dem som vill använda Parkeringen vid Stavsnäs Vinterhamn.
Ankomst Berga ca 10.00
10.00 - 13.30 Marinens dag på Berga med samling för Kustjägarveteraner vid
Kustjägarkompaniet för en kort ceremoni.
Lördag eftermiddag från Berga via Stavsnäs till Korsö
Start 13.50 från Berga
15.30 Stavsnäs. Vid Stavsnäs går de anhöriga och dagbesökare som så önskar i land
och eventuella eftersläntande Kustjägarveteraner ombord.
16.30 Korsö.
18.00 Stockholm med de anhöriga och dagsbesökare som valt att ha Stockholms som
start/stopp
Lördag på Korsö
16.30-18.00 etablering av bås (medtag sängkläder)...och förbrödring
18.30 Grillafton
Söndag
08.30 Revelj
08.30-09.30 Lätt frukost med efterföljande återställning
11.00 Uppställning och enkel ceremoni
12.00-13.00 Jägarlunch (gående Wrap eller motsvarande)
Avfärd på söndag från Korsö
Start 13.30
Stavsnäs 14.10
Stockholm 16.30 ca

Anmäl dig här:
http://kustjagarveteranerna.se/kjd2017

