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Til 
JDRI medlemmer. 
  
 
Emne: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Til tidligere og kommende deltagere, OBS ny dato!: 

 
     På vegne af Odense Garnisons Idrætsforening og Marchsektion Fyn, vil vi hermed invitere jer til at deltage med 

os, i det britiske forsvars kontrolmarch, Royal Air Force 2 Day March, den 28. og 29. april 2012. 

Marchen er godkendt som Nijmegen kontrol for de danske deltagere. 

 
Motivationen for vores deltagelse er: 

 
Vi har startet en dansk militær hold tradition i England på både 2x40 km og 2x20 km. 

 
 Vi er direkte inviteret af RAF WARMA og får altid særdeles god behandling af Royal Air Force. 

 

 Gængere fra Totalforsvaret får en fælles oplevelse og mulighed for at gennemføre kontrolmarch. 

 

 Deltagerne vil repræsentere Totalforsvaret med værdighed. 

 

 Vi har fået stor ros fra RAF WARMA de 9 gange vi har deltaget. 

   

Vi har opstillet følgende betingelser for deltagelse i Royal Air Force 2 Day March:     
 

1. Vi bruger vores fritid på at lave turen, så forvent ikke altid svar samme dag. 

 

2. Man bør have march erfaring og træne i et omfang, der gør én i stand til at gennemføre uden problemer. 

 

3. Man skal kunne gennemføre marchen med oppakning som på en dansk kontrolmarch. 

 
4. Deltagelse sker på hold, enten eget eller sammensat af os, jfr. RAF WARMA march BST. 

Kun tidligere deltagere kan undtagelsesvis gå individuelt. 
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5. Påklædningen fastsættes af os, med respekt for de enkelte værns bestemmelser. 

 

6. Er man fra et andet hold, bør deltagelse være aftalt med sin holdfører. 

 

7. Deltagergebyr, medalje startkort, kost under marchen og indkvartering på kaserne er ca. 450 kr.  

 

8. Vi sørger for samkørsel til og fra Aarhus og Billund lufthavne fra nærmere aftalte steder. 

 

9. Transport er med fly, som du selv bør købe billet til, da de billige billetter forsvinder hurtigt. Derfor kan vi 
ikke love en fast pris. Fly billet priser er fra mindst 800 og op til 1600 kr. 

Frem til den 11. marts hjælper vi gerne med bestilling og køb af flybillet, forudbetaling en betingelse. 

Vi koordinerer lokal transport til og fra DCAE Cosford med udlejnings biler til en pris af ca. 500 kr., forudsat 

du benytter de afgange, som er vist på tilmeldingen. Sightseeing med betaling KAN indgå. 

I alt samlet pris for turen fra mindst 1800 kr.  

 

10. Deltagelse sker for egen regning og risiko. Alle udgifter afholdes af deltageren!  PS husk privat rejse- og 

hjemtransport ved sygdom forsikring. 

 
Afgang fredag den 27. april om formiddagen fra Aarhus eller Kastrup til Stansted lufthavn ved London. 

Med udlejnings køretøjer til DCAE Cosford, vest for Birmingham. Hjemkomst mandag den 30. april om aftenen. 

Skriftlig tilmelding med post eller mail, samt betaling sker senest 11. marts 2012, meget gerne før.  

 
PS Man er meget velkommen til at deltage i den Fynske Hjemmeværnsmarch den 25. marts. 

 

 

 

Henning Juhl 

Henning Juhl 
Seniorsergent 

Jydske Dragonregiment Idrætsforeningen 
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OBS! FTR P når udfyldt 

 

Bør udskives og sendes med alm. post, da dokumentet ikke er forberedt til online tilmelding. 

Sendes det med email er det på eget ansvar, bed altid om bekræftigelse!  Returneres til ovenstående. 

 

   pas nr: ____________________________ udstedt:  dato__ __, måned__ __, år__ __ __ __.  

     gælder til:  dato__ __, måned__ __, år__ __ __ __. 

 
   person nr: ____________________________ alle 10 cifre! 

 

 MA nr: ____________________________ til uniforms tilladelse. 

 

 UAFD: ____________________________ den korrekte forkortelse SKAL bruges! 

 

 Rang og funktion:___________________________ ja, vi skal faktisk bruge alle oplysninger! 

 

              Fly fra København(CPH) med Easyjet 3092, kl. 10:15. Lander i Stansted kl. 11:05. Samt transport i England. 

_______Retur fra Stansted(STN) med Easyjet 3095, kl. 15:15. Lander i København kl. 18:00. 

 

              Fly fra Aarhus(AAR) med Ryanair 713, kl. 10:35. Lander i Stansted kl. 11:15. Samt transport i England. 
_______Retur fra Stansted(STN) med Ryanair 5178, kl. 20:05. Lander i Billund kl. 22:35. 

 

              Vil gerne være kører på udlejningsbil i England (faktisk slet ikke så svært som det lyder). 

_______Ved mangel på frivillige kørere, kan det i nødvendigt omfang blive pålagt. 

 

_______Sørger selv for hele transporten. SAS og andre flyver direkte. Ingen ankomst til basen før fredag kl. 18:30 lokaltid. 

 

For alle muligheder gælder det, at give os besked med det samme, du har købt billet. 

 

Husk at tilkøbe 1 stk. bagage til billetten, v. Ryanair max. 15 kg og v. Easyjet max. 20 kg! Det er surt at måtte efterlade 

rygsækken i lufthavnen. 
Din egen forsikring dækker muligvis afbestilling. Fravælg ”speedy boarding” o. l., spild af penge, bare kom i god tid. 

Og tag dig tid til at gennemlæse, så du ikke bestiller til en forkert dato, til for lidt eller for meget bagage og tast nøjagtigt som 

det står i passet! Og passet må ikke udløbe før 3 mdr. EFTER turen. 

 

Ønsker du at bruge marchen som kontrol?:__________ 

 

Marchsektionen opstiller et hold til 2x40 km. Er der interesse, vil vi også opstille hold til 2x20 km. OBS ingen nanser. 

Angiv hvilket hold du helst vil gå på. Et hold skal være fuldtalligt, dvs 10 personer inkl. HF, jfr. de engelske bestemmelser.  

   

Jeg deltager på 2 x 40 km holdet: __________  Antal tidligere gange gennemført:    

   
Jeg deltager på eget hold, angiv hold: __________  2 x 40 km: __________ 

     1 x 40 km: __________ 

Jeg deltager på 2 x 20 km:  __________  2 x 20 km: __________ 

 

Betaling sker på regn. nr. 0400, konto 4011682931 senest den 11. marts 2012, husk MA nr. og navn!!! 

 

Udfyldt af: Navn: _____________________________________________________ nøjagtig som det står i passet!!! 

  

Gade: _____________________________________________________ 

  

By: _____________________________________________________ 

 
Mail og tlf.: _____________________________________________________ 
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