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Livhusarernas Kamratförening 
Org nr: 802500–8221 
Bankgiro: 785–9283 

  

BLI MEDLEM I LIVHUSARERNAS 

KAMRATFÖRENING 

 
Livhusar! 

Du som är eller har varit anställd eller värnpliktig vid K3, tjänstgör eller gjort tjänst vid någon av alla 

de förband som utbildats vid regementet; Beridna kavalleriet, Spaningsskvadron, Militärpoliskompani, 

Fördelningsunderrättelsekompani, Militärpolisskvadron, Jägarbataljon, Underrättelsebataljon, vid den 

Luftburna/lätta bataljonen eller vid stab eller understödsfunktioner till förbandet har ett gemensamt 

med oss alla andra - alla är vi Livhusarer! 

 

Välkommen till kamratföreningen! 

Livhusarernas kamratförening är en länk mellan alla Livhusarer, vilken utbildning de än fått och 

regementet som det är i dag. Vi vill hälsa dig välkommen i denna exklusiva krets med rötter över 

trehundra år tillbaka i tiden. 

 

Vad är kamratföreningens mål? 

Kamratföreningens mål är: 

 att ge tillfälle för befäl och värnpliktiga från olika årsklasser att träffas, prata om hur det var förr 

och återuppleva gemenskapen. 

 att informera om det nutida förbandets utveckling, utbildning, problem och glädjeämnen. 

 

Medlemmar och verksamhet 

Vi är idag snart 1000 medlemmar mellan 20 och 90 år. 

Som medlem får du tidningen ”Livhusaren” samt inbjudan att deltaga i föreningens aktiviteter; 

 Husarträff - dags eller kvällssamling med något aktuellt tema. 

 Kamratföreningens tvådagarsresor ”I Livregementets fotspår”.  

 Kamratföreningens samling i samband med Regementets högtidsdagdag. Utöver morgonsamling, 

högtidlighet i kyrkan, kaffe och högtidsmiddag har vi föreläsningar om läget vid förbandet och 

Försvarsmakten.  

 

Hur gör jag för att bli medlem? 

Fyll i och skicka in blanketten ”Ansökan om medlemskap”.  Betala in medlemsavgiften på 

föreningens bankgiro: 785–9283 med angivande av personnummer, namn, adress, när du gjorde 

grundutbildning samt för vilken tid du vill bli medlem.  

Glöm ej vid avflyttning att också meddela föreningen. 

 

Vad kostar det? 

Medlemsavgiften är 100:- per år. 

Ordförande: Jens Ramhöj, Parkvägen 15, 546 33 Karlsborg. 0735913495 

Sekreterare: Gunnar Larsson, Järpstigen 4, 546 33 Karlsborg, 0702349966 

Kassör: Johan Thorp Forslunds väg 4 E, 541 53 Skövde. 0500-48 39 69   

 


