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HK Trafik & Jernbane    

Luft- & Havnekredsen   

     
     
    Kastrup den 26. februar 2019 
 
 
 

BAG HEGNET I KØBENHAVNS LUFTHAVN 
 
 
Luft- & Havnekredsen i samarbejde med HK Trafik & Jernbane, indbyder hermed til en tur 
” bag hegnet i Københavns Lufthavn ”. 
 
Turen foregår torsdag den 4.april 2019, kl. 16.30 – 20.30. 
 
Program: 
 
Deltagerne mødes i Lufthavnens Terminal 2, vestlige ende, hvor alle deltagere bliver 
registreret og får udleveret et adgangskort. 
 
Herefter vil der være en busrundtur på lufthavnens afspærrede område,  
hvor i kommer helt tæt på landende og startende fly,  
får en rundtur i lufthavnens store garager og ser noget af det materiel som bliver brugt i 
den daglige drift af lufthavnen,  
kommer på besøg i en af lufthavnens brandstationer og får et kig på det topmoderne 
udstyr som bruges i en lufthavn med over 30 millioner passagerer om året. 
 
Til sidst vil der være et arrangement med lidt sandwich og væde til halsen, samt 
muligheden for at høre om Tjenestemændenes Forsikring. 
 
 
Der er plads til 34 deltagere på turen, så det er først til mølle. 
 
Når du tilmelder dig til turen, skal du skrive dit fulde navn, samt dit cpr.nr. 
Alle gæster skal medbringe gyldigt billede ID, dvs. pas eller kørekort. 
Fremvisning af gyldigt billede id er nødvendigt for gennemførsel af besøget. 
 
Sidste frist for tilmelding er torsdag den 21. marts 2019, og tilmelding foregår på 
mail til admteam@hk.dk, hvor du også vil få en tilbagemelding fra. 
 
I de næste afsnit kan du læse om de sikkerhedsregler der gælder for adgang til 
lufthavnens afspærrede område. 
 
 
Velkommen til en spændende oplevelse. 
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Sikkerhedsbestemmelser.  
Jeg skal gøre opmærksom på, at besøget i Københavns Lufthavne A/S er på eget ansvar og 
at lufthavnens sikkerhedsbestemmelser også er gældende for besøgende på lufthavnen, 
hvilket bl.a. betyder at det ikke er tilladt at medbringe, våben, knive af en hver art samt skarpe 
eller spidse genstande, eksplosiver, fyrværkeri eller andre effekter der kan formodes at kunne 
anvendes til en ulovlig handling mod den civile luftfart, herunder også legetøjsvåben. 
Ligeledes må der ikke medbringes genstande der ikke er nødvendigt for besøget.  
Medbragte effekter der er ulovlige ifølge dansk våbenlov, vil medføre anmeldelse til Politiet og 
bortvisning.  
Besøget på lufthavnens afspærrede område forgår under ledsagelse af guiden – derfor skal 
denne altid følges og alle guidens henvisninger og påbud efterkommes.  
Rygning er ikke tilladt under turen.  
 
Ordensbestemmelser  
Lufthavnens ordensbestemmelser er også gældende for besøgende på lufthavnen område 
herunder skal jeg fremhæve at foto og filmoptagelser kun er tilladt til privat brug og at der ikke 
må optages/filmes i eller mod vores sikkerhedspersonale, sikkerhedskontrol, Politiets eller 
Skats medarbejder eller i hangaren. Alle henvendelser og påbud fra myndighederne i 
lufthavnen, herunder guiden, skal efterkommes.  
Hvis trafikale eller andre forhold gør det nødvendigt, vil besøget uden varsel kunne afbrydes af 
Københavns Lufthavne A/S.  
Ligeledes kan Københavns Lufthavne A/S stoppe besøget, hvis de generelle bestemmelser 
eller påbud ikke overholdes. 
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