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Välkommen att följa med kamraterna till Gotland i maj. 

Nedan följer information om resan den 22–24 maj samt anvisningar avseende anmälan. 

SYFTE 

Syftet med resan är att:  

− Besöka P 18 och få information om försvaret av GOTLAND idag. 

− Besöka F 17 G och få information om flygvapnets verksamhet på GOTLAND. 

− Besöka länsstyrelsen och få en inblick i den civila beredskapsplaneringen  

− Besöka Polisen GOTLAND och få information om samverkan i totalförsvaret  

− Få en inblick i GOTLANDS strategiska betydelse genom tiderna. 

− Få en historisk tillbakablick om försvaret av GOTLAND genom tiderna. 

− Få en historisk tillbakablick i ett av stabsförband som verkade på GOTLAND 

under kalla kriget. 

− Få en historisk tillbakablick om kustartilleriet på GOTLAND. 

− Stärka kamratskapet inom föreningarna och mellan föreningarnas medlemmar. 

PROGRAM 

Tiderna för de olika programpunkterna från ankomst till avresa är preliminära. 

Måndag 
22 maj 

Aktivitet Plats Anmärkning 

06.50 Anmälan  Bromma flygplats Sten Yondt finns i 
hallen för incheckning. 

07.50 Flyg med BRA till Visby Aktuell gate  

08.30 Ankomst  Visby flygplats Buss möter 

09.30 Besök Polisen Gotland   

12.00 Lunch P 18  

 Besök Gotlands regemente P 18 
 

  

16.30 Incheckning  Gustavsvik  

18.00 Inryckare / Kamratmiddag Gustavsvik Representanter från 
Gotlands kamrat-
föreningar inbjudna 
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Tiderna för de olika programpunkterna från ankomst till avresa är preliminära. 

Tisdag 
23 maj 

Aktivitet Plats Anmärkning 
 

06.00 Morgonpromenad  Frivilligt deltagande 

07.00 Frukost Gustavsvik  

07.50 Samling   

08.30 Besök Länsstyrelsen Visby  

10.30 Operation GUTEN & 71. Stabsbataljon Visby  

11.30 Fältlunch Terrängen  

 Gotlands försvar genom tiderna 

• Tingstäde fästning  

• Flygmuseum / KA på Gotland 

• Armémuseum   

• Gotlands strategiska betydelse 

Tingstäde / 
Gotlands 
försvarsmuseum 

 
 
 
Fika 

18.00 Middag Gotlands 
försvarsmuseum 

 

21.00 Transport till Visby Gustavsvik   

 

Onsdag 
24 maj 

Aktivitet Plats Anmärkning 

06.00 Morgonpromenad  Frivilligt deltagande 

07.00 Frukost Gustavsvik  

07.50 Samling   

08.00 Transport till Fårösund    

09.00 Fårösunds fästning 
Rundtur Fårö 
Fårö kursgård 
Lunch 
Rundtur Fårö 

 
 
 

 
 
Fika termos 
Kutens Bensin café  

13.00 Transport till Visby    

14.15 Besök F 17 Gotland Visby  

16.15 Transport till Visby flygplats   

17.35 Flyg med BRA till Bromma   

18.15 Ankomst Bromma  
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DELTAGARE 

Deltagarantalet i resan är begränsad till 40 deltagare. 

 

Alla deltagare ska: 

• vara svenska medborgare (vi besöker militära skyddsobjekt).  

• vara vaccinerade mot Covid 19. 

 

Deltagarförteckning skickas ut då alla deltagare har betalat. 

BOENDE 

   
 

Vi kommer att bo på VISBY GUSTAVSVIK 

Varje rum har 2 separata bäddar, dusch/WC, kylskåp, vattenkokare, TV och fri Wi-Fi (kan 

vara begränsad). Alla rum är rökfria och har en möblerad uteplats i markplan eller i 

loftgång.  

Det finns 20 dubbelrum reserverade (i vissa tillåts husdjur, ange i anmälan om du är 

allergisk mot pälsdjur).  

 

Vill du bo i enkelrum så får du betala för ett dubbelrum (endast ett fåtal är tillgängliga). 

 

I anmälan anger du vilket boende som önskas samt vem du vill bo med. 

  

https://www.visbygustavsvik.se/
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FÖRPLÄGNAD 

Nedan framgår vilka måltider som ingår i resan. Alkoholhaltiga drycker bekostas av den 

enskilde. 

I anmälan anger du behov av specialkost. 

 

Måndag 22 maj Förplägnad Plats 

 Förmiddagsfika  Flygplatsen   
Betalas av var och en 

 Lunch P 18 

 Eftermiddagsfika P 18 

 Middag Visby Gustavsvik 

Tisdag 23 maj   

 Frukost Visby Gustavsvik 

 Förmiddagsfika Länsstyrelsen 

 Lunch Fältlunch 

 Eftermiddagsfika Försvarsmuseum 

 Middag Försvarsmuseum 

Onsdag 24 maj   

 Frukost Visby Gustavsvik 

 Förmiddagsfika Fika som vi tar med från 
Gustavsvik, fyll egen termos  

 Lunch Kutens Bensin café 

 Eftermiddagsfika F 17 G 

 Middag 
Smörgås/Sallad 

Visby flygplats 
Betalas av var och en 

UTRUSTNING 

Under dagarna bärs lämpligen fritidskläder och skor för promenad.  

Medför regnkläder, förstärkningsplagg för otjänlig väderlek och en liten termos. 

Vid måndagens middag bärs kavaj. 

Kläder för morgonens fysiska träning enligt eget tycke. 

TRANSPORTER 

ANSLUTNING TILL OCH FRÅN ARLANDA 

Genom respektive deltagares egen försorg. 

BROMMA – VISBY - BROMMA 

Flyg med BRA 2023-05-22 kl. 07.50 respektive 2023-05-24 kl. 17.35 

Samling i den terminal där incheckning sker. Incheckning kan även göras på nätet. 

Biljetten (bokningsreferens) kommer att skickas till dig i god tid innan resan. 
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PÅ GOTLAND 

Turistbuss. 

KOSTNAD 

Kostnaden är preliminär och kan komma att öka något. Slutlig kostnad kommer att 
meddelas senast 2023-03-15. 

 
Resan kostar: 

▪ 5 000 kr vid boende med del i dubbelrum. 
▪ 6 000 kr vid boende själv i dubbelrum. 

Medlem i LedR kamratförening, LedR Veterankår eller Signaltruppernas kamratförening 

subventioneras med 500 kr och betalar: 

• 4 500 kr vid boende med del i dubbelrum. 

• 5 500 kr vid boende själv i dubbelrum 

ANMÄLAN 

Preliminär anmälan göras senast den 2023-02-28 genom att: 

Anmäla dig här - LÄNK 
och betala 1 000 kr till 

Ledningsregementet kamratförening / Bg: 5423-9280 

Ange: Gotland/Efternamn Förnamn/Kamratförening 

 

Slutlig anmälan göras senast den 2023-03-31 genom att: 

Betala: 
- 4 000 (3 500) kronor om du valt att bo med del i dubbelrum 

- 5 000 (4 500) kronor om du valt att bo själv i dubbelrum 

till Ledningsregementet kamratförening / Bg: 5423-9280 

Ange: Gotland/Efternamn Förnamn/Kamratförening 

Anmärkning: Siffror inom parentes ovan avser medlem i LedR kamratförening eller LedR 

Veterankår eller Signaltruppernas kamratförening. 

  

https://www.ledrkf.se/ledrkf/formular/kamratresa-till-gotland-22-24-maj-2023/13425
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AVANMÄLAN 

Om du efter din preliminära anmälan har fått förhinder att delta i resan meddelar du det 

till fredrik.wiebe@gmail.com före 31/3 och du får tillbaka de inbetalade 1000 kronor. 

Om du efter 31/3 men före 22/4 får förhinder att delta meddelar du det till 

fredrik.wiebe@gmail.com, och du kommer att få tillbaka hela kostnaden. 

Om du efter 22/4 får förhinder att delta meddelar du det till fredrik.wiebe@gmail.com.  

Du kommer att få tillbaka del av kostnaden, det du betalt minus 3 250kr (kostnaden för 

flygbiljetten och boende). 
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