Besøgsdag ved 2. Logistikbataljon på
Aalborg Kaserner

Lørdag d. 9. marts 2019

Velkommen til 2. Logistikbataljon
2. Logistikbataljon ved Trænregimentet inviterer hermed kommende
værnepligtige til besøgsdag. Du vil i forbindelse med din værnepligt
modtage en spændende, udbytterig og til tider krævende uddannelse. Vi vil gerne give dig et indtryk af uddannelsesmiljøet – og derved medvirke til at skabe de bedst mulige forudsætninger for at du
får en god værnepligt med mange gode oplevelser.

I forbindelse med orienteringsdagen for vores nuværende værnepligtige soldater og deres pårørende, vil vi gennemføre et program
for kommende værnepligtige og deres pårørende, der vil omfatte
følgende:

Dagens indhold
0800
Ankomst til Aalborg Kaserner.
Du skal møde ved Auditorium WEST i bygning 34 (Hvorup Kaserne). Det er vigtigt at du møder til tiden, da dagens program er omfattende.
0815-0910
Velkomst ved chefen for 2. Logistikbataljon i Auditorium WEST.
0910-1000
Gennemgang af en kompagnibygning, en belægningsstue, træningsfaciliteter, fritidsfaciliteter m.v. samt forevisning af forløbet på
mødedagen.
1000-1045
Foredrag ved en af Forsvarets træningsvejledere med råd og vejledning til træning forud for mødedagen.
1045-1115
Briefing ved en værnepligtig om hverdagen som værnepligtig soldat.
1115-1145
Frokost i Auditorium WEST hvor der vil blive serveret en let anretning.
1145-1245
Mulighed for at overvære de forskellige aktiviteter og demonstrationer der gennemføres i forbindelse med orienteringsdagen for vores
nuværende værnepligtige soldater og deres pårørende.

1245-1345
Foredrag i Auditorium WEST om tjenesten:
- Løn og ydelser samt tidsforbrug under HBU.
- Praktiske forhold i forbindelse med tjenesten.
1345-1350
Dagens officielle program afsluttes.

Adgang til
besøgsdag

Parkering

Busstoppested

Aalborg Kaserner
Gammel Høvej 34
9400 Nørresundby

Parkering og adgang til kasernen

Du er selv ansvarlig for at komme til Aalborg Kaserner.
Nedenfor er beskrevet, hvordan du gør, hvis du kommer med
bus eller kører i egen bil.
Mødested og parkering
Aalborg Kaserner
Høvejen 48
9400 Nørresundby
GPS: N57’05.440 – E009’56.666.
Adgangsvej
Kommer du i bil ad E39 (sydlig retning) eller E45
(nordlig retning) vælges frakørsel 10 (Høvejen).
Kommer du ad E45 (sydlig retning) vælges frakørsel
20 (Bouet).
I rundkørslen ved kasernen køres mod vest. Kør ca.
1 KM. Drej til vestre ind mod KFUM Soldaterhjem.
Her vil i perioden 08:15 – 08:45 stå en soldat, som
kan hjælpe dig ind på kasernen.
Parkeringsmuligheder
Der parkeres umiddelbart udenfor kasernen.

Bus
Du kan tage enten bus nr. 1 mod Bouet, Grindsted,
Langholt eller Vodskov samt bus nr. 42/72 mod Luneborg.
Begge busser kører fra Aalborg Busterminal ved
Kennedy Arkaden (lige ved siden af togstationen).
Søg yderligere oplysninger på www.rejseplanen.dk
Beregn en gåtid på ca. 20 minutter fra stoppestedet
og KFUM Soldaterhjem.

Det er vigtigt, at du møder til tiden!

Praktiske oplysninger:
Af hensyn til antal pladser i auditoriet må der max. medbringes to
pårørende pr. kommende værnepligtig.
Husk at melde antal pårørende ved tilmelding til Forsvarets Rekruttering.
Da en del af programmet foregår udendørs anbefales praktisk påklædning. Derudover vil idrætspåklædning være tilrådeligt, da der
er mulighed for at afprøve de forskellige test, der anvendes ved ansøgning om uddannelse i Forsvaret.
Kontaktoplysninger:
2. Logistikbataljon
Aalborg Kaserner
9400 Nørresundby
Kontaktperson:
Mobil:

Seniorsergent Allan Mortensen
22345914

