Høvelte, december 2017
(mail og frist er ændret 18/12)

INVITATION

Forsvarsrejse til Estland
31. januar - 4. februar 2018
Siden kommunismens uhyrligheder er der flyttet rundt på millioner af mennesker i Østeuropa. Folkeslag er blevet udsultet og deporteret, og Stalin har tvangsflyttet russere til de besatte områder. Det
betyder, at store områder i dag har russisktalende befolkninger som f.eks. Georgien, Ukraine og de
tre baltiske lande, som i dag er selvstændige stater. I Putins optik er områderne russiske, og for Putin er russisktalende lig med russisksindet.
Blandt andet derfor blev Sydossetien i Georgien invaderet af Rusland i 2008 og Krim annekteret i
2014, og det forklarer den fortsatte krig i Østukraine. Da Estland flyttede en soldaterstatue, som
symboliserede den sovjetrussiske besættelse 1940-1991, blev landet udsat for verdens hidtil største
hackerangreb. Baltere og polakker har derfor grund til bekymring, hver gang Putin rører på sig.
I solidaritet med vores allierede besluttede NATO i 2016 at etablere ”Enhanced Forward Presence”
(eFP). Det er en multinational bataljon i hvert land – Estland, Letland, Litauen og Polen – som har til
formål at styrke NATO’s afskrækkelses- og forsvarsprofil. Folketinget besluttede i maj at sende en
kampgruppe på 200 danske soldater til Estland fra januar 2018. De skal indgå i en britisk ledet bataljon i Tapa mellem Tallinn og Narva.
- Som nogle af de første inviteres du herved til at besøge de danske soldater, efter de er kommet på
plads. Det sker i et intensivt program over fire dage, hvor vi sætter fokus på den sikkerhedspolitiske
situation i hele Baltikum: Onsdag 31. januar (sent) – søndag 4. februar 2018. På grund af flyforbindelserne er det bedst at ankomme i løbet af onsdag, men programmet begynder reelt torsdag.
Vi er to rejseledere, Kai Willadsen
og undertegnede Niels Kirkegaard.
Kai er sprogofficer, estisk gift og bor
i Tallinn. I flere år var Kai ansat ved
Europa-Kommissionen i Estland og
senere i Miljøministeriet. Jeg selv er
major af reserven, byrådsmedlem
og mangeårig sekretær for Venstre
med ansvar for international politik.
Du anskaffer selv din flybillet efter
mine anbefalinger. Det er mest fleksibelt og billigst for dig. I de følgende sider finder du programmet
for fire dage i Estland, rejsekonceptet, økonomien og tilmeldingsblanketten.
En grundpakke til Estland med fagligt program koster 3.920 kr. og inkluderer 4 nætter i dobbeltværelse, hel-/halvpension og bustransport jf. programmet samt rejseledelse. Dertil kommer din flybillet,
som kan købes for 804 kr. Jeg lover kun to ting: 1) at det bliver koldt, og 2) programmet bliver meget
seriøst omkring sikkerhedspolitik.
Alle interessererede og deres ledsagere kan deltage. Køb allerførst en flybillet, udfyld blanketten og
send den senest 5. januar 2018 til nkirkegaard@zinet.dk. Samtidig indbetales et depositum på 600
kr. Herved ser jeg frem til at modtage din tilmelding.
Med venlig hilsen
Niels Kirkegaard
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Beskrivelse af Estlandsrejsen
Fleksibelt rejsekoncept:
Den rejsende køber selv flybillet og kan selv vælge rejseperiode. Hvis du har god tid, kan du komme
onsdag op ad dagen, eller kombinere med en halv dag i Helsinki eller Riga. Hvis du har problemer
med at ankomme onsdag (efter midnat) og først kommer op ad torsdagen, får du reduktion. Når du
køber flybillet, skal du være opmærksom på tillæg for bagage, tillæg for at kunne ændre billet mv.
Anbefalet flyvebillet:
Problemet er, at der ikke findes noget morgenfly om torsdagen, heller ikke ved at kombinere med
mellemlandinger i andre lufthavne. Hvis du er erhvervsaktiv og skal på arbejde om onsdagen, kan
du først rejse afsted om aftenen. I givet fald anbefaler jeg, at du køber nonstop flybillet med SAS:



København-Tallinn, onsdag 31. januar 2018 kl. 22.55-01.25 (efter midnat), SK1790.
Tallinn-København, søndag 4. februar 2018 kl. 16.30-17.05, SK1787

Hvis din tid tillader det (f.eks. pensionister), så rejs på et mere humant tidspunkt midt på onsdagen
med følgende udrejse:



København-Tallinn, onsdag 31. januar 2018 kl. 13.30-16.00, SK1786.
Hjemrejse som ovenfor.

Alternativer for udrejse:
o Finnair: København via Helsinki til Tallinn, onsdag 31. januar kl. 07.15-09.50 ● 11.55-12.25
o AirBaltic: København via Riga til Tallinn, onsdag 31. januar kl. 08.50-11.25 ● 18.20-19.10
o SAS: København via Stockholm til Tallinn, torsdag 1. februar kl. 06.15-07.35 ● 08.15-10.25
Hvis du vælger ankomst torsdag, får du reduktion svarende til én hotelovernatning.
Lufthavnstransfer:
Du sørger selv for lufthavnstransfer Tallinn Airport (Ülemiste) - centrum. Afstanden er kun 4 km,
transporttid ca. 10 minutter. Sporvognsbillet koster 2 € (kører lige forbi hotellet), en taxi til centrum
koster ca. 15 €. Hvis man er fire personer, er taxi en overkommelig pris, og så bliver man transporteret helt frem til hotellet.
Du oplyser dine rejsetider på tilmeldingsblanketten. Hvis det viser sig, at mange ankommer samtidig, overvejer jeg at lave fælles lufthavnstransfer med bus. Herom senere.
Hoteller:
I de to første nætter overnatter vi i Tallinn på det
gamle Central Hotel, som nu er renoveret og hedder
Park Inn by Radisson Central Tallinn. Fordelen er
hotellets gode beliggenhed kun 500 meter fra Old
Town. Det har 3 stjerner, komfortable værelser,
WiFi, bar mv. samt gode parkeringsforhold. Adr.:
Park Inn by Radisson Central Tallinn***
Narva mnt 7C, 10117 Tallinn Estonia
+372 633 9800
https://www.parkinn.com/hotel-centraltallinn
I de næste to nætter bor vi mellem Tapa og Narva i
det nordøstlige Estland, i byen Rakvere på Hotel
Wesenbergh, Et klassisk hotel med 3 stjerner. Adr.:
Hotel Wesenbergh***
Tallinna 25, Rakvere,
44311 Lääne-Viru maakond, Estland
+372 322 3480
http://www.wesenbergh.ee/en/
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Økonomi
Budgettet er forholdsvis enkelt: Det består af en grundpakke med hel- og halvpension samt administration. Budgettet bygger på, at hver deltager selv skaffer sig en flybillet til ud- og hjemrejse.
Grundpris:
4 hotelovernatninger i delt dobbeltværelse med morgenmad, dels på
Park Inn by Radisson Central Tallinn, og dels på Hotel Wesenbergh i Rakvare.
Bustransport fredag-søndag jævnfør programmet, alle måltider undtagen frokost
torsdag og søndag (ekskl. drikkevarer), alle entreer nævnt i programmet,
tilrettelæggelse af program samt rejseledelse, pr. person ..……………………….

3.770 kr.

Bidrag til Rejsegarantifonden, lovpligtig revision ……………………………………
Administration ………………………………………………………………………….

50 kr.
100 kr.
-----------------------------

3.920 kr.
Tillæg:
Tillæg for enkeltværelse er billigt, dyrest i Tallinn, tillæg for alle fire nætter er ……

640 kr.

Depositum er 600 kr. pr. person:
Depositum 600 kr. pr. person betales ved tilmelding til konto 4820 – 4686 087 425 (Danske Bank,
Allerød), som tilhører Danbalt Rejser v/ Niels Kirkegaard. Seneste tilmelding er fredag 5. januar
2018. Oplys kortfattet, hvem betalingen gælder for.
Restbeløbet:
Ud fra din tilmeldingsblanket beregner jeg, hvad du skal betale i restbeløb. En faktura udsendes lige
efter 5. januar. Restbeløbet skal betales senest 15. januar til samme konto.
Afbud:
Vi vil ikke være i stand til at kunne refundere de indbetalte beløb, hverken helt eller delvist. Ved afbud er du velkommen til at finde en stedfortræder, der overtager dit værelse og dine økonomiske
forpligtelser. Hvis du melder afbud, er det vigtigt at oplyse det entydigt via mail til
nkirkegaard@zinet.dk.
Forsikring:
Der er ikke inkluderet nogen forsikringer, hverken sygdomsafbestillingsforsikring, rejsegodsforsikring
eller andet. Jeg anbefaler en sygdomsafbestillingsforsikring (som ofte er inkluderet i din husstandsforsikring). Undersøg selv hos dit eget forsikringsselskab, hvordan du er forsikret.

Rådhuspladsen i Tallinns Old Town. Temperaturen vil være lidt lavere, når vi kommer i februar.

Den Danske Konges Have i Tallinn, hvor Dannebrog faldt
ned fra himlen i 1219. Fra seneste rejse til Estland.
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Information
Nærværende invitation må gerne videresendes til andre interesserede.
Kort tid efter tilmeldingsfristen den 5. januar 2018 udsender jeg en deltagerliste via mail. Af denne vil
fremgå, hvornår deltagerne ankommer. Jeg vil selv ankomme onsdag efter midnat kl. 01.25.
Hen ad vejen vil deltagerne modtage faglig information med relevans for turen, herunder faktuelle
oplysninger om Estland. Enkelte dokumenter vil være på engelsk. Fredag 26. januar vil du modtage
en sammenfatning om rejsen, dvs. det endelige program, deltagerliste og praktiske informationer.

Hvad skal du gøre?
o Køb en flybillet til Tallinn.
o Udfyld tilmeldingsblanketten, scan den og send den til nkirkegaard@zinet.dk senest 5. januar
2018. Du kan også sende blanketten til postadressen herunder.
o Betal depositum 600 kr. sammen med tilmelding. Konto 4820 – 4686 087 425.
Kontaktperson:

Niels Kirkegaard, MJ-R
Hesselgårdsvej 41, Høvelte, 3460 Birkerød
Mob. 4045 2864, nkirkegaard@zinet.dk.dk

Hver af NATO’s fire bataljonskampgrupper består af ca. 1.000 soldater.
Rammenation i Estland er Storbritannien, hvor Danmark afløser Frankrig ved nytår 2018.

-----------------------------------Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen, da Folketinget traf beslutning den 23. maj 2017:
”Med 200 soldater udsendt til den fremskudte tilstedeværelse, fire F-16 kampfly udsendt til
Baltic Air Policing og vores bidrag til NATO’s genforsikrende tiltag, yder Danmark et markant
bidrag til vores allieredes sikkerhed i Baltikum og Polen i 2018. Det viser, at Danmark har
stor værdi af det danske forsvar.”
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Program
Sikkerheds- og forsvarspolitisk rejse til Estland, 31. januar - 4. februar 2018
Foreløbigt program af 26. november 2017
Dette er rammerne for en 5-dages rejse fra onsdag 31. januar – søndag 4. februar 2018. Hvis du ønsker
at udvide rammen – dvs. ankomme tidligere eller rejse senere hjem – kan jeg reservere værelser på
samme hotel. I givet fald bedes du tydeliggøre dine ønsker via tilmeldingsblanketten.

Onsdag 31. januar 2018
21.30
22.55
1.25

Ankomst i løbet af onsdagen. I givet fald sørger man selv for lufthavnstransfer til hotellet.
Anbefalet udrejse:
Check-in i Københavns Lufthavn.
Afgang fra Københavns Lufthavn med SAS (SK 1790)
Ankomst Tallinn Airport, Ülemiste.
Transfer ved egen foranstaltning, 4 km til centrum. Vejledende pris for taxi er 15 €.
Checkin på hotel to nætter:

Park Inn by Radisson Central Tallinn***
Narva mnt 7C, 10117 Tallinn Estonia
Pone +372 633 9800
https://www.parkinn.com/hotel-centraltallinn

Torsdag 1. februar
9.15
9.45
10.30
11.00
11.45
12.30
14.00
16.00
18.45
19.00

Morgenbuffet på hotellet.
Alle mødes i receptionen, også deltagere som er ankommet tidligere.
Velkomst ved rejseleder Niels Kirkegaard. Fælles introduktion og præsentationer.
Afgang til fods genne Old Town til den estiske rigsdag på Domberg.
Riigikogu. Adgangskontrol ved indgangen til Riigikogu, den estiske rigsdag. Medbring pas.
Forsvarsudvalget. Møde med et medlem af rigsdagens forsvarsudvalg, på engelsk.
Rundvisning i rigsdagen, på engelsk.
Besøget slut. Derefter frokost på egen hånd.
Guidet byvandring i Old Town. Alle mødes ved Tallinns gamle rådhus.
Okkupationsmusset. Byvandringen slutter med et besøg i museet for den sovjetiske
besættelse 1930-1991. Derefter finder man selv hjem til hotellet.
Afgang fra receptionen på Park Inn by Radisson Central.
Velkomstmiddag på restaurant i Old Town (inkluderet).
Middagen omfatter en 3-retters menu og kaffe/te.

Fredag 2. februar
8.30
9.00
10.30
11.00
12.00
14.00

16.00
16.30

Morgenbuffet på hotellet, derefter check-out.
Afgang med bus fra Park Inn by Radisson Central.
Cyberforsvar. Møde med det estiske hjemmeværns cyberforsvarsenhed i Tallinn.
Afgang med bus mod Nord-Estland med rejseleder Kai Willadsen. Buskørsel 140 km.
Foredrag undervejs i bussen.
Stop ved Estlands største vandfald Jägala juga.
Frokost på Viitna kro (inkluderet)
Besøg i Tapa. Møde med den danske forsvarsattache, oberst Søren Frausig, samt
repræsentant for den danske kampgruppe i Estland. Mødet holdes uden for basen.
Kaffe og kage (inkluderet).
Afgang fra Tapa.
Ankomst til Rakvere, kort besigtigelse af Wesenbergborgen. Checkin på hotel to nætter:
Hotel Wesenbergh***

Tallinna 25, Rakvere, 44311 Lääne-Viru maakond, Estland
Phone +372 322 3480,
http://www.wesenbergh.ee/en/
18.30

Middag på hotellet (inkluderet)
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Hermann-borgen
ved Narva-floden,
som danner grænse
til Rusland.

Lørdag 3. februar
8.00
9.15
10.00

11.30
12.30
13.30

15.00
16.00

17.30
18.30
20.00
21.30

Morgenbuffet på hotellet.
Afgang med bus fra Hotel Wesenbergh for heldagsudflugt til Narva. Buskørsel 311 km.
Kort stop ved Estlands højeste vandfald, Valaste-vandfaldet, ved Ontika.
Besigtigelse af Estlands Minemuseum ved Kohtla-Nomme.
Minemuseet giver indblik i minedriftens og sværindustriens betydning for landsdelen siden
2. Verdenskrig og dermed den massive bosættelse af russisktalende mindretal.
Minearbejderfrokost med snaps i mineskakten (inkluderet).
Møde på museet med en lokal estisk politiker om udfordringerne i regionen.
Afgang med bus fra minemuseet.
Sinemäed (De Blå Bjerge).
Besigtigelse af mindesten for frivillige danske soldater samt krigsmuseet.
Kaffe og kage (inkluderet).
Afgang fra Sinemäed.
Ankomst til Narva, som er Estlands tredjestørste by med ca. 67.000 indbyggere,
hvoraf 95% er russisktalende.
Besigtigelse af Hermann-borgen. Derefter busrundtur i Narva.
Afgang fra Narva, mod Toila ved Finske Bugt.
Middag på restaurant på Toila Spa (inkluderet).
Afgang med bus fra Toila.
Ankomst til Hotel Wesenbergh i Rakvere.

Søndag 4. februar
9.00
10.30

11.30

15.30
16.30
17.05

Morgenbuffet på hotellet. Check-out fra Hotel Wesenbergh.
Afgang med bus fra Rakvere. Buskørsel 99 km.
Bussen ankommer til Tallinn Lufthavn,
Mulighed for at opbevare bagage i lufthavnen, eller at stige af bussen. Deltagere, som ønsker det, kan fortsætte med bussen til centrum, medbringende bagage.
Senest ankomst til Tallinn centrum. Alle stiger af bussen medbringende egen bagage.
Rejsen er formelt slut. Program på egen hånd.
Anbefalet hjemrejse:
Seneste check-in i Tallinn Airport, Ûlemiste.
Afgang fra Tallinn med SAS (SK 1787)
Ankomst til Københavns Lufthavn.
Ret til ændringer forbeholdes.
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TILMELDINGSBLANKET
Bindende tilmelding til Estlandsrejsen
onsdag 31. januar – søndag 4. februar 2018
(én blanket for hver person)
Køb først en flybillet. Udfyld derefter blanketten. Scan den ind som PDF, send til nkirkegaard@zinet.dk
senest 5. januar 2018. Send evt. blanketten med brev til: Niels Kirkegaard, Hesselgårdsvej 41, Høvelte,
3460 Birkerød. Indbetal depositum 600 kr. til 4820 – 4686 087 425 senest 5. januar 2018.

Navn (som opført i passet):
----------------------------------------------------------------------------------------------Adresse (gade, by, postnr.):
-----------------------------------------------------------------------------------------------Tlf./mobil:

Email:
---------------------------------------------

-----------------------------------------------------

Fødselsdato og –år (alene til internt brug):

Evt. militær grad:
------------------------------------

----------------

Pasnummer (skriv i tre-tals-grupper):
------------------------------------------------------------Rejseoplysninger:
Jeg ankommer med følgende fly og lufthavn:
--------------------------------------------------------------------Jeg har hjemrejse med flg. fly og lufthavn:
--------------------------------------------------------------------Anden transport:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hotel:
Jeg vil gerne dele dobbeltværelse med:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jeg ønsker enkeltværelse, begrænset antal (tillægspris for 4 nætter er 640 kr.) ……………

□

Ekstra rejseinformationer (her kan oplyses alle afvigelser, ønsker, tidligere ankomst m.v.):
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dato:___________

Underskrift: ____________________________

