
   

 
Præsenteres af 

Marineflyverforeningen og Personaleforeningen i ESK723, i samarbejde med Lockheed 

Martin/Sikorsky, Scandinavian Avionics, Terma og Leonardo 

 

 

Efter mere end 37 års lang og tro tjeneste, til stor gavn for det danske forsvar og 

dermed hele rigsfællesskabet, er det nu endegyldigt blevet tid til at sige farvel til 

LYNX. Vagten overdrages til SEAHAWK med udgangen af året. Dette skal 

naturligvis markeres. Du er derfor blevet inviteret med til et brag af en gallafest, 

torsdag d. 28/12 kl 18.00, på Golf Hotellet i Viborg. Rammerne er lagt for en 

uforglemmelig aften, med tre-retters menu, vin ad libitum, fri bar og stort 

liveband. Der vil være mulighed for indkvartering på hotellet og der planlægges 

på at arrangere bustransport fra København med stop undervejs på Sjælland, 

Fyn og i Jylland. Vi håber du og din bedre halvdel vil være med til at fejre denne 

historiske begivenhed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

John Søgaard Kristensen “JOA” 

Formand for Marineflyverforeningen 

 

 

 

 

 

 

LYNX SUNDOWN 

 



PRAKTISKE OPLYSNINGER 

 

Lokation: 

Fest og overnatning er på Golf Hotellet i Viborg 

https://www.golfhotelviborg.dk/faciliteter/ 

Der kan checkes ind på værelset fra kl. 14 

Morgenmad er inkluderet 

 

Påklædning: 

Herrer: Messeuniform, selskabsuniform, 3A/M72 (m. butterfly) eller smoking - 

Alternativt jakkesæt.  

Damer:  Galla eller lang kjole. 

 

Betaling: 

En uforglemmelig fest, med tre-retters menu, vin ad libitum, fri bar og stort 

liveband til kun 400,- pr. person. 

 

Ønskes overnatning på Golf Hotellet er prisen følgende: 

Overnatning i enkeltværelse med morgenmad og fest — samlet pris 1000,- pr. 

person. 

Overnatning i dobbeltværelse med morgenmad og fest — samlet pris 1400,- pr. 

par.  

 

Pengene overføres via mobile pay til 10621 eller via overførsel til reg.nr. 9551 

kontonr. 4202031795. Husk at anføre navn (og evt. flyvernavn). 

 

Bustransport: 

Er endnu ikke planlagt og vil afhænge af antal passagerer. 

Hvis du ønsker at komme med bussen fra København med stop undervejs i 

Korsør, Odense, vejle og Århus samt retur, så skal dette anføres i tilmeldingen 

med ønsket opsamlingssted. 

 

Tilmelding: 

Deadline for tilmelding er den 15. november.  

Du tilmelder dig ved at gå ind på: MARINEFLYVERFORENINGEN.DK 

 

Bemærk: 

Tilmeldingen er først gældende når der er betalt. 

Der er desværre begrænset antal pladser, hvilket kan komme til at betyde, at 

ikke alle kan tilbydes en plads. I så fald returneres det indbetalte.  

 

Spørgsmål til festen og rammerne kan rettes til NEU på 

lynxfest@marineflyverforeningen.dk  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.golfhotelviborg.dk%2Ffaciliteter%2F&h=ATNTb3yCx5GCdssXTsjDWHphh-o9yS2XA4D1ID06BC5_C9KjthwQ-BjjDgqKfpA_DiQXpYx1XBhU2veeAA6GSDxaAMxL-fWDctGr8c7rcJZc2h14R2p7oeVeGrfhUN9TXRuSeaIsodSxBw-4
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