Livgardets	
  dragonmusikkårs	
  kamratförening	
  

	
  

sedan	
  2003	
  

Livgardets dragonmusikkårs kamratförening hälsar Er välkomna till 2010
Året innehåller ett kronprinsessbröllop, tre högvakter med tillhörande Stortorgskonsert och
förhoppningsvis avslutar vi året med en resa till Berlin i november.
För att hålla nere våra resekostnader och för att garantera dig själv en plats, behöver du redan
anmäla dig till våra två första aktiviteter. Nedan följer den information som är känd av oss
idag för årets uppdrag. Om du vill anmäla dig till bröllop men avvakta med högvakten, fyll då
i formuläret och komplettera sedan anmälan med ett mail till anm@ldk.nu!
Anmälningsformulär hittas här (se till att få med hela adressen):
http://spreadsheets.google.com/viewform?hl=en&formkey=dGZNdTFfRGM5R0RnOXVwdE
swZUZFQ2c6MA

Bröllop den 19 juni.
Inryck: Torsdag 17 juni kl 1200 på K1.
Utryck: Söndag 20 juni ca kl 1200 på K1.
Program i stort:
fm
Tors
Fre Rep/mtrltj/Exe
Lör
Sön

Förberedeser
Återställning

em

kv

Förrådet

Rep

Genomförande ca1630

Samkväm med
Fömus

Anmälan senast den 19:e mars
Högvakt 30-31 juli + 1 aug samt Stortorgskonsert 31 juli.
Inryck: Onsdag 28 juli kl 1800 på K1.
Utryck: Söndag 1 aug kl 1600 på K1.
Program i stort:
fm
Ons
Tors
Fre
Lör
Sön

em

kv
Rep HV

Rep/Exe/Mtrltj
Högvakt
Högvakt
Högvakt

Rep Konsert
Samkväm
Mtrltj

Anmälan senast den 28:e april
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Berlin Militärmusikfest den 6-7 nov.
Rephelg:
Inryck: Fredag 22 okt kl 1800 på K1.
Utryck: Söndag 24 okt kl 1500 på K1.
Program i stort:
Rep, exercis och mtrltj i blandad ordning.
Genomförande:
Inryck: Ungefär 3 nov
Utryck: Ungefär 8 nov
Program i stort:
Resa, 4 föreställningar (fre kv, lö em, lö kv, sö em), resa.
Datum för anmälan och exakta ingångsvärden återkommer vi med så snart vi får klartecken
från FöMus om vårt deltagande.

Övrigt:
För alla evenemang står Fömus för mat, logi, resor under genomföranden samt ersättning till
förråd för öppethållande. Föreningen får en klumpsumma för att lösa din resa till och från
Stockholm. Ju billigare resa vi kan boka desto mer pengar får föreningen tillgodo.
Glöm inte att medlemskap krävs för att anmäla sig och deltaga i föreningens aktiviteter.
Anmälan sker genom att du betalar in 50 kronor på plusgiro 396104-2, skriver din
e-postadress i meddelanderaden och därefter skickar ett mail till kassor@ldk.nu innehållandes
namn, adress, telefon, e-post, årskull samt instrument.

Med vänlig hälsning
Sven Lundberg
Ordf.

