
Kære værnepligtige  

Der er værnepligt for alle i SAB D, når man er blevet optaget på RUC. Vi indkalder dig derfor til at møde ind 
til session d. 16/08, kl. 09:20 på Trekroner torv, lige ved Trekroner st. foran SuperBrugsen. Denne dag vil vi 
fortælle lidt om, hvad der kommer til at ske under værnepligten. Værnepligten består af to ugers introforløb, 
hvor dine overordnede har planlagt et stramt program for jer. Der vil være en masse aktiviteter, som skal 
hjælpe jer med at lære hinanden bedre at kende samt at introducere jer til diverse platforme som i løbende 
vil blive kommanderet rundt på i resten af jeres tid i forsvaret (tiden på RUC). Ligeledes bruges introperioden 
til at introducere jer til jeres kommende kasserne, RUC, samt dets tilbud – herunder både faglige og sociale 
tilbud. Du skal møde op med et godt humør iført army- eller mørkegrønt tøj, så i omgående er klar til de 
kommende øvelser. Dette bedes du og dine medværnepligtige (studerende) gøre, for at i nemmere kan finde 
hinanden, når I bærer samme uniform. Vi, dine overordnede (rusvejledere) vil ligeledes være til stede på 
torvet. Du kan finde os med det store mørkegrønne banner, iført uniform.  

Den 16. august kører toget fra København H mod Holbæk med ankomst på Trekroner st. klokken 09:11. 

Den 16. august kører toget fra Roskilde mod Østerport med ankomst på Trekroner st. klokken 09:13.  

Værnepligten vil foregå fra d. 16.-27. august. Mødetidspunkterne vil variere, men det vil i høre nærmere om 
når I møder op. Nogle dage vil der være mulighed for sociale aktiviteter efter de praktiske og faglige, hvor I 
kan lære os og hinanden endnu bedre at kende.  

Der er blevet oprettet en Facebook gruppe til jer, hvor det vil være muligt at stille spørgsmål til os og 
hinanden. Der vil løbende blive uddelt informationer i denne gruppe, op til og undervejs i kasernens 
introforløb. Gruppen kan findes på følgende link:  

https://www.facebook.com/groups/494694901646856  

Der er ligeledes oprettet en Instagram som I kan følge: SAB_Disciplin_2021  

Her vil der løbende blive postet billeder af aktiviteter og lignende. Det vil altså̊ være her, hvor alle de sjove 
indslag bliver lagt op fra jeres introtid på kasernen. Så gå ind og følg Instagram profilen og meld jer ind i 
Facebook gruppen, så I kan se det sjove indhold samt holde jer opdateret på hvad der kommer til at foregå̊.  

Stort tillykke med optagelsen og velkommen til værnepligten på RUC’s kasserne. Vi glæder os meget til at 
møde jer alle sammen. Velmødt!  

Med venlig hilsen Værnepligtssektionen (vejlederne)  

 

https://www.facebook.com/groups/494694901646856

