2021-06-28

Livgardets kamratförening har äran att inbjuda Garderföreningen i
Köpenhamn och Oslo-Akershus Gardistförening till ett besök i Stockholm
2021-09-11—12 med anledning av regementets 500-årsjubileum.
Vi hoppas nu att pandemin ska ge oss möjlighet att träffas. Vi har tvingats ändra datum ännu en gång
så nu är det den 11-12 september som gäller för besöket. (Presidentmöte kommer genomföras den 10
september).
Deltagare
Från vardera Danmark och Norge inbjuds 30 föreningsmedlemmar.
Anmälan
Anmälningslista med namn och personnummer (för inpassering på militärt objekt) sänds till
kontakt@livgardetskamratforening.se med kopia till leif.olmeborg@telia.com senast 2021-08-09.
Preliminärt antal deltagare anmäls till ovanstående adresser senast 2021-07-23.
Boende
Föreningen har bokat 45 rum på hotell Scandic Grand Central, Kungsgatan 70 i Stockholm.
Vi håller i nuläget 5 rum den 10/9 (för presidentmötet), och 45 rum per natt 11-13/9.
Pris för rummen är 1450:- enkelbruk / 1650:- dubbelbruk per natt per rum inkl. frukost & moms
Sista dag för kostnadsfri avbokning för samtliga rum är 30 dagar före ankomst.
Bokningen är öppen redan från idag.
Rummen bokas individuellt av den enskilde enligt nedan:
Bokning av rum sker via Scandic hemsida www.scandichotels.se eller genom att ringa Scandic
Centralbokning på 08 517 517 00, tonval 1
• Uppge bokningskod: BLIV100921
• Betalning erläggs av gäst till hotellet i samband med vistelse
• Gäst ska uppge kreditkortsinformation vid bokningstillfället för garanti av sitt rum
• Bokningarna görs individuellt och hanteras som en individuell bokning
• Bokning kan ske fram tom. 10.08.21
• Gäst kan ändra och/eller avboka sitt rum fram till 18:00 den 10.09.21
• Vid ändringar och/eller avbokning efter 18:00 den 03.09. 21, eller vid utebliven ankomst har
hotellet rätt att debitera för uteblivna nätter.
• Vid tidig avresa skall gästen meddela hotellet 24 h innan avresa för att inte bli betalningsskyldig.
Med länken nedan kommer du direkt till bokningssidan med kod inlagd:
https://www.scandichotels.se/hotelreservation/select-rate?hotel=809&fromDate=2021-0910&toDate=2021-09-
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11&room%5b0%5d.adults=1&bookingCode=BLIV100921&_ga=2.198515686.817188952.1623737330
-65620352.1619421764

Kostnader
Det kraftigt subventionerade priset per person uppgår till 1000 SEK. I priset ingår busstransporter,
inträden och guider, lunch den 11 och 12 september samt jubileumsmiddagen den 11 september.
Kostnad för resa till och från Stockholm och hotellkostnaden bekostas av den enskilde.

Deltagaravgiften 1000 SEK/person betalas till Livgardets kamratförenings konto enligt nedan senast
2021-08-09. Glöm inte att ange namn på den som betalar. (Respektive kamratförening får gärna hålla
ihop betalningen)!
Iban-nummer SE3550000000053801068455
Bic-kod
ESSESESS
Adress till SEB 106 40 Stockholm
Utrustning
Under besöket bärs lämplig klädsel med hänsyn till väderlek.
Vid jubileumsmiddagen bärs kavaj (med föredel ”veteranuniform”) eller uniform. Ordnar/medaljer må
bäras.

Vi ser fram emot att mötas i ett Coronafritt Stockholm!

Leif Ölmeborg
Ordförande
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Preliminärt program för Garderföreningen i Köpenhamn och Oslo-Akershus
Gardistförening besök i Stockholm 2021-09-11-12

Dag
Tid
10 sept
Em/kväll
11 sept 08.30

Verksamhet
Resa till Stockholm
Egen tid

Anmärkning
Enskilt

Busstransport till Riddarhuset

Samling i
hotellfoajén
Henrik von
Vegesack

09.00

Besök i Riddarhuset

10.15
10.30-11.45

Busstransport till Medeltidsmuseet
Besök Medeltidsmuseet. Guidad visning

12.15
13.30

Besök högvaktsavlösning
Lunch Sjöfartshuset

14.30
15.00
16.30
18.00
18.30

Busstp till kavallerikasern
Besök kavallerikasern inklusive stallvisning
Busstransport tillbaka till hotellet
Busstp till jubileumsmiddag
Jubileumsmiddag
Skagenröra på danskt rågbröd
Kalventrecote
Crème Brûlée
Busstransport tillbaka hotellet
Busstransport till Nybroviken
Lunch och sightseeing ombord M/S Waxholm III
Busstransport till Engelska kyrkan
Kransnedläggning vid Engelska kyrkan
Återtransport till hotellet – egen tid i Stockholm
Återresa

22.30
12 sept 10.30
11.00
14.00
14.15
Därefter
13 sept

Kavallerikasern

Enskilt

