
Dræggens Buekorps, Nygaards Bataljon og Nordnæs Bataillon 
skal sommeren 2012 reise på fellestur til Danmark. 

Hovedmålet for turen vil være Århus - Bergen kommunes offisielle vennskapsby i Danmark. 

De tre korpsene har vært på Fellestur til Århus før, for 42 år siden, i 1969!

Vi skal reise med rederiet Fjord Lines splitter nye Danmarksbåt som settes  

i trafikk fra mai 2012:

Fellestur til 
Danmark 
sommeren 
2012!

Avreise: Fra Bergen mandag 25. juni 2012

Hjemkomst: Til Bergen søndag 1. juli 2012 på kvelden.



n  Reiseperiode: mandag 25. juni 2012 til søndag 1. juli 
2012.

n  Transportmiddel: Fjord Lines’ nye Danmarksbåt. Skipet 
går fra hurtigrutekaien i Bergen (via Stavanger) til Hirtshals 
(Danmark). Reisen hver vei tar ca ett døgn. I Danmark vil vi 
benytte innleide turbusser til transport.

n  Bosted i Danmark er enda ikke bestemt. Vi vil vektlegge  
å bo i gangavstand til Aarhus sentrum og ha tilgang til grønt-
område/fotballbane/idrettspark i umiddelbar nærhet til bo-
stedet. Det er aktuelt å benytte vandrerhjem, skoler, rimelig 
hotell eller lignende. Vi er i kontakt med Aarhus kommune  
og bistås av dem for å finne et godt bosted.

n  Vi vil være offisielle gjester i Aarhus by under vårt opphold. 
Ordføreren i Bergen vil delta på deler av turen vår, i forbindel-
se med vår offisielle oppvisning i Aarhus sentrum.

n  Turen er et stort økonomisk løft for tre frivillige barne- og 
ungdomsorganisasjonene, men korpsene vil arbeide hardt 
for å skaffe sponsorer, gaver og tilskudd til prosjektet. Det 
vil også holdes et turlotteri. Det er en viktig målsetning at 
egenandelen blir så lav som mulig. Vi kan foreløpig ikke si 
noe nøyaktig om pris, men vi antar at egenandelen maks vil 
ligge på kr. 3.000,-. De guttene som selger mange loddbøker 
vil få fradrag i egenandelen, og kan da ved å jobbe for det, få 
en langt lavere egenandel.

n  Turen vil være en “alt inkludert tur” der reise/transport, 
overnatting, fritidsaktiviteter og alle måltider er dekket. Kun 
lommepenger til eventuelle private innkjøp vil komme i tillegg.

n  Vi trenger hjelp fra gamlekarer, foreldre og andre som 
kan bidra økonomisk til dette store prosjektet. Jobber du i 
en bedrift, har du et firma eller har du mulighet til å hjelpe 
korpsene økonomisk, håper vi du vil ta kontakt med en av 
sjefene eller noen i Hovedkomiteen.

n  Rundt sesongstart 2012 vil vi begynne å ta imot bindende 
påmeldinger. Siste frist for påmelding vil sannsynligvis være i 
april/mai 2012. Innbetaling av egenandel vil også skje i dette 
tidsrommet.

n  Som vanlig er det offiserene i korpsene som er ledere 
og som bestemmer på turen. Det vil i tillegg være med et 
utvalg voksne reiseledere fra gamlekarsforeningene og dame/
mødreforeningene.

n  Det er nedsatt en Hovedkomité for Fellesturen 2012. 
Denne består av de tre høyeste offiserene i hvert korps og to 
gamlekarer fra hvert korps, alt i alt 15 personer. Fellerådet 
har valgt Christopher Brun (ENF) til formann i Hovedkomitéen 
og Henrik Lahn-Johannessen (NGF) som nestformann og 
kasserer.

n  Det vil være egen lege og sykepleier med på hele turen.

n  Turen er i utgangspunktet kun for medlemmene i de tre 
korpsene. Foreldre, søsken og andre familiemedlemmer kan 
være med til Danmark og vil få tilbud om å være med på 
noen av aktivitetene, men må selv ordne seg med reise, eget 
bosted osv.

n  Vi vil opprette en egen nettside hvor vi fortløpende vil legge 
ut informasjon, program osv. Vi satser på at sidene vil være 
på nett innen september 2011.

n  Foreløpig har vi ikke så mye mer informasjon å gi. Etter 
sommeren vil flere brikker begynne å falle på plass. Er det 
noe du lurer på kan du likevel ta kontakt med sjefen i ditt 
buekorps. Kontaktinformasjon finner du på korpsets nettside 
eller i medlemsbladet.

De tre korpsene har flere ganger tidligere reist på tur  

sammen. Første gang var i 1914 og turen gikk til Kristiania. 

På 1930-tallet var korpsene på tur sammen til både Trond-

hjem(1930), Stavanger (1936) og Oslo (1938). I 1950 

besøkte korpsene Kristiansand, i 1954 Stavanger og 1964 

Trondheim. Første felles utenlandstur var i 1969 og denne 

gikk nettopp til Århus. Siste gang korpsene var på Fellestur 

sammen var i 1979, da reiste korpsene til Gøteborg.

Vi skal være ambassadører for Bergen, vi skal være stilige 

og vi skal være mange! Målet er at et stort antall Drægge-, 

Nygaards-, og Nordnæsgutter, skal være på turen, og få ta 

del i en fantastisk og unik opplevelse. Spør en venn, få med 

fetteren din eller andre du kjenner! Dette kommer til å bli en 

opplevelse du sent vil glemme!

I Danmark skal vi ha det gøy og gjøre mange spennende aktiviteter; 

vi skal til Legoland, vi skal i badeland/badestrand, vi skal ha fotballcup og friidrettsturnering. 

Det blir kino, vi skal på diskotek, shopping blir det - og vi skal hilse på Borgermesteren i Århus og 

holde oppvisning i Århus sentrum! Ikke minst blir dette en gylden anledning til å bli bedre kjent, og 

å knytte nye vennskap både innad og på tvers av korpsene. 

Praktisk informasjon om turen:

Med beste buekorpshilsen

Hovedkomiteen for Fellesturen 2012


