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1. Tilmelding til CypernVeteranstævnet i weekenden d. 6. – 7. maj 2017 

på Flyvestation  Aalborg 
ALLE Cypern Veteraner uanset holdnummer er velkomne ,  med ledsager. 
OBS: ledsager skal også være påført tilmeldingsblanketten. 

 
2. Påklædning: 

Blåt udstyr, hvis du har dette, med ordner anlagt på venstre side af brystet 
Har du ikke blåt udstyr, er du lige velkommen til, at deltage i 
Veteranstævnet, hvor du kan møde dine kammerater fra dengang!! 

 
3. Til orientering kan jeg nævne, at Cypern Veteranerne i 2017 kan fejre 5 års 

fødselsdag, - det vil blive markeret på behørig vis. 

 
4. Overnatning på Flyvestationen: 

Der er igen i år mulighed for, at overnatte på Flyvestationen, - Priser på 
værelserne finder du på tilmeldingsblanketten, hvor du krydser af ud for det 
du ønsker, at deltage i. – alle skal betale deltagergebyr!! og stå anført på 
deltagerlisten, ellers kan du ikke komme ind på Flyvestationen =  ”skærpede 
adgangs betingelser”(grundet trusselbilledet). 
OBS: sidste tilmelding for værelser er 1. april 2017. – værelserne tildeles 
efter først til mølle princippet. 

 
5. Hvis du blot ønsker, at deltage i Veteranstævnet uden spisning lørdag aften 

er sidste tilmelding 1. maj 2017. 
 

6. Det vil glæde os hvis du melder dig ind i foreningen. Det koster ”kun” 100 kr. 
for et år. Du kan melde dig ind på tilmeldingsblanketten som også anvendes 
til veteranstævnet. 

 

http://www.cypernveteranerne.dk/


7. Den Cypriotiske Ambassadør: Maria Papakyriakou vil være til stede ved 
Veteranstævnet lørdag d. 6. maj. 

 
8. Ligeledes deltager vores Protektor Zoe Winding lørdag d. 6. maj. 

 
9. Veterankortet: 

Hvis du ikke har fået ansøgt om Veterankortet, så lad os tale om det ved 
Cypern Veteranstævnet, - så hjælper vi gerne. 

 
10.  Hvem skal overtage E. T.s vandrepokal for bedste EFFEKT fra Cypern. I år var  

det Veteran Hans Pedersen fra hold 5,  C-coy  1 del.  - der blev tildelt 
pokalen, for sin flotte jeep. 
Du må finde dine gamle effekter fra din tjeneste på Cypern, alt kan komme i 
betragtning!!.  EN ”UBESTIKKELIG” dommerkomite vil VURDERE alle effekter 
og derefter finde den effekt der vil blive tildelt vandrepokalen!! 

 
11.  Da vi nærmer os julen med hastige skridt, - ønsker bestyrelsen alle Cypern 

Veteraner en god og glad julefest, sammen med jeres familier, samt et rigtig 
godt og helsebringende NYTÅR. 
Vi glæder os til, at møde jer til Cypern Veteranstævnet i 2017 på 
Flyvestationen, - vi takker jer alle for jeres fornemme støtte i 2016, og håber 
på, at I alle fortsat vil bakke op om foreningen i 2017. 

 
 
De bedste VETERAN JULEHILSENER TIL ALLE  CYPERN VETERANER 
 
BESTYRELSEN: 
 
ERIK T. HANSEN, POUL H. EJLERTSEN, NIELS E. ROLIN, LARS PETER KRISTENSEN, 
JOHN P. JØRGENSEN, BJARNE BERNER, JOHN H. BUHL 

 
 
 
 
 
 
 
  


