Nya Kamratföreningen 182:a kursen vid Kungliga Krigsskolan, Karlberg firar

Vi ser fram emot att träffa dig
lördagen den 7 september 2019
på Karlbergs Slott med ”omgivningar”

13.00
15.30
16.00
17.00
18.00
24.00

Program (i stort)
Samling vid vakten Karlbergs slott (medtag någon form av legitimation),
för avdelningsvisa möten och lösande av "gruppuppgift". Mycket liten
munsbit serveras under eftermiddagen.
Kort samling i kapellet. Minnesstund för avlidna kurskamrater.
Föreningsstämma i Samlingssalen.
Föredrag: Kunskaper och traditioner på 2019 års QRZ. Nuvarande
MM m fl
Drink, middag (hyfsat traditionsenligt med SoS & PiP samt kaffe och
kaka) och samkväm på Slottet.
Baren stänger och vi går hem eller tar en korv på St. Eriksplan, som vi
brukar.

Att tänka på:
• En halvmaraton arrangeras i Stockholm denna dag med start kl. 15.30 i
närheten av Kungl. Slottet.. Så det borde inte vara några problem att ta sig till
Karlberg vid 13.00, men ta lite höjd för eventuella förseningar.
• Det är nog bra att inmundiga en duktig brunch eller en lättare lunch innan du
beger dig till Karlberg.
• Ta med dig nog med kontanter för öl/vin/snaps/ev. drinkar (70-talets
mässpriser har förändrats ganska mycket J )
• Vi anmodar: ”Klädsel: kavaj”, utan slips om så önskas.
• Vi tänkte visa lite bilder under kvällen: har du några digitala/digitaliserade
bilder från ”när det begav sig” är du mycket välkommen att skicka dem per
What’s Up (+436642139310) eller till e-mail henrik@vonarnold.at. Dock inte
senare än den 3 september tack!

QRZ mästerskap i golf:
Fredagen 6 september (dagen före vårt 45-årsjubileum) anordnar vi QRZmästerskap för 182. QRZN på Vallentuna GK, www.vallentunagk.se
Tack vare Calle Malmbergs engagemang på klubben får vi väldigt förmånliga priser.
Har du aldrig provat på att spela golf, finns här också en möjlighet.
11.00

Prova på golf. Slå långt, slå kort och putta. SEK 100 kan vara en bra
investering för framtiden.
Glöm ej att även anmäla middag på golfklubben om du så vill.

12.00

Lunch på klubben enligt egna önskemål

13.10-

Första bollen slår ut.
Calle Malmberg har ordnat gratis green fee för alla som har hcp. Däremot
har vi bestämt att alla deltagare betalar SEK 100 för prisbordet.
Önskar någon eller några gå med som ”caddie” så kan det ordnas.
(Dock ej alla 155 kursmedlemmar).
Har man ”provat på” före lunch kan det vara kul att studera de ”erfarna”
kurskamraterna.

Ca 19.00

Prisutdelning.

Ca 19.30

Middag på golfklubben. Kostnad SEK 250.
Anmälan för deltagarna på "Min golf -Golf.se" Vallentuna GK. Gäller både
spel och middag.

Anmälan för ”prova på golf” görs direkt till FA palawerner@gmail.com
All betalning för golfen sker på klubben.

