
   

Invitation til en spændende udflugt til Copenhagen Airport ( CPH ) og få 

duften af den store verden….  
Kære alle sammen …. 

Så lykkes det, som vi har arbejdet på hele vinteren og foråret – besøg og rundvisning i Danmark´s største 

lufthavn. Copenhagen Airport.  

Arrangementet sker i samarbejde med vores egne kollegaer Stig og Poul ( Formand og næstformand i HK 

Trafik og Jernbane´s Lufthavn og Havne kreds ) .  

Det er ikke alle beskåret at komme ind bag hegnet, og særlig ikke med vore egne folk, der hjælper med at 

vise rundt og køre vores egen bus inde på området.  

Vi skal ikke se det I kan se ved at tage en tur med toget til Kastrup – vi skal ud på terrænet og besøge den 

gamle lufthavnsterminal, museet, brandstationen mm. Vores rejsebureaufolk kan yderlige fortælle om de 

partiske ting der ligger bag en flybillet, bestilling, flyvning mm.       

Men som I sikkert også har opdaget når I skal ud og flyve, alt indenfor hegnet er omgærdet med stor 

sikkerhed. Og det skal vi også overholde – se senere omkring ting og sager….. 

Og nu til det partiske: 

Dato :  Onsdag den 14 juni 2017 

Tid    :  Kl 10.00 ( meget præcist ) 

Mødested :       Terminal 2 ´ vestlige ende ved pult 156  

Program : 

Vi kører til Vilhelm Lauritzen Terminalen ( den gamle lufthavns terminal ) , hvor vi spiser og ser vores 

museum. Måske i omvendt rækkefølge. 

Få en oplevelse ud over det sædvanlige når vi får adgang til at se Københavns lufthavns første terminal, der 

blev opført i 1939. Terminalen var i brug indtil 1960, og anvendes i dag udelukkende af den kongelige 

familie, og af store berømtheder. 

 

https://www.tjm-forsikring.dk/


 

Når vi er færdige i VL, køre vi på bustur i lufthavnen, bl.a. med et besøg på den ene af vores brandstationer, 

rundtur på arealet og andre spændende steder. 

Undervejs vil FRS fortælle om de sidste nyheder – og Tryg Tjenestemænd Forsikring om bla 

Afbestillingsforsikring og ferieforsikring mm (nu vi er i en  lufthavn…) 

Vi serverer frokost når det passer tidsmæssigt ind i programmet inkl ikke alkoholisk drikkevarer.   

Vi slutter rundturen samme sted som vi startede ca 14.30  

Og så til det med stort…… 

Der er plads til max 30 personer. Først til mølle. 

Alle på Rådighedsløn og Servicemedlemmer kan hvis der er plads deltage – Seniormedlemmer kun hvis der 

er ledig plads 8 dg før.  

Oplys om du er Rådighedsmedlem / Service / Senior.  

Tilmeldingsfrist er Fredag den 2 juni kl 13 til Søren ( sorenandersenhk@gmail.com ) – ikke via Facebook. 

Ved tilmelding skal du oplyse : 

* Fulde navn  

* CPR nr  

Som sædvanlig giver vi OK retur og du kan deltage. 

Vi er blevet bedt om at oplyse pga det administrative arbejde, at man kun tilmelder sig hvis man er 100 % 

sikker på at komme. Sygdom er ingen herre over, men det er altid forbuddet med en del arbejde at slette 

deltager fra en gruppe, der er omfattet af stor sikkerhed.   

NÅR DU MØDER OP PÅ DAGEN SKAL DU MEDBRINGE GYLDIGT BILLEDE ID DVS PAS ELLER KØREKORT.  
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Vi er endvidere blevet bedt om at du er OBS på følgende:  

Sikkerhedsbestemmelser.  
CPH 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. 

Spørgsmål : Søren 2135 0224 

Vi glæder os til at se dig på denne spændende udflugt … mange hilsener – FRS , din aktive forening…. 

 


