
Innehåller dokument för 
inställelse på annan ort.

SEKRETESSBELAGD INFORMATION

Olof Strandberg

Etapp 1 (utskick av inbjudan och färdbiljetter)

(Brunt C5-kuvert med vit namn-etikett)



Olof Strandberg (grupptillhörighet ”Alpha”)
ombeds härmed att inställa sig 
på annan ort den 2010 - 08 - 19.

De bifogade resehandlingarna används för att du ska kunna infinna dig på 
bestämt uppsamlingsställe vid bussterminal............................  klockan..............., 
för vidare omdirigering till sekretessbelagd slutdestination.

Då detta handlar om sekretess, är det av yttersta vikt att er klädsel inte avslöjar 
någonting. Därför anbefalls ledig klädsel under hela transporten. Dock ska liten 
högtidsdräkt medtagas, för senare aktivitet.
Med detta avses:
för män: kavaj utan slips och matchande byxor
för kvinnor: kvinnlig klädsel jämställd med kavaj utan slips.

De planerade aktiviteterna på slutdestinationen ska avse att höja samtliga 
deltagares strategiska handlande och stridsvilja – oavsett vilka scenarier som 
kan uppstå under strider om marknadsandelar.

Din grupptillhörighet ”Alpha” är präglad på dina personliga ”Dog Tags”.

Bifogade ”Dog Tags” anbefalls att bäras runt halsen under hela uppdraget.
Att glömma dessa ”Dog Tags” hemma, kan äventyra deltagarens medverkan 
framförallt under torsdagskvällens strategiska övningar.

SEKRETESSBELAGD INFORMATION.
FÖRVARAS PÅ BETRYGGANDE SÄTT!

(färdhandlingar)

2 st Dog Tags/pers.: 
ca 60:-/par inkl. text-
prägling, t ex 

OLOF STRANDBERG
GRUPP: ALPHA

Vi behöver Excel-fil med samtliga namn och av ELS valt gruppnamn för varje deltagare!

Etapp 1 (utskick av inbjudan och färdbiljetter)

(Deltagarna delas 
in i X antal grupper 
om Y pers i varje 
grupp (Sigrid kollar 
upp!).
Varje grupp har 
egen markering på 
Dog Tags med 
gruppens namn i  
morsealfabetet:
Alpha, 
Bravo, 
Charlie,
Delta, 
Echo, 
Foxtrot, 
Sierra, 
Tango, 
Whisky &
Yankee
etc.

Denna indelning 
behåller man under 
hela konferensen)



SEKRETESSBELAGD INFORMATION.
FÖRVARAS PÅ BETRYGGANDE SÄTT!

Om detta brev nu läses av 
Olof Strandberg
har etapp 1 genomförts med framgång och etapp 2 (busstransport) är nu 
påbörjad. 
Samtliga gruppmedlemmar är nu på väg mot etapp 3 och därmed ytterligare 
ett steg närmare slutdestinationen!

Med denna sekretessbelagda information bifogas material för ytterligare 
förstärkning av din grupptillhörighet i ”Alpha”-gruppen.

För att samtliga i grupp ”Alpha” ska kunna identifiera varandra, anbefalls 
att bif. huvudbonad med gruppsymbol ska bäras hela tiden! 

En intern identifiering av gruppmedlemmarna ska göras senare under etapp 3. 
Etapp 3 startar direkt efter denna busstransports avslutande! 

alpha

Keps: 
ca 50:-/st inkl. 
tryck

Meddelande vid busstransporten till etapp 2

(Deltagarna delas 
in i de valda 10 
grupperna om 
8 pers i varje grupp.
Varje grupp får nu  
egen  signalflagga 
och morsealfabetet 
på sina kepsar:
Alpha, 
Bravo, 
Charlie,
Delta, 
Echo, 
Foxtrot, 
Sierra, 
Tango, 
Whisky &
Yankee.

Denna indelning 
behåller man under 
hela konferensen)

(Denna etapp förpackas i 
stafetter med plastlock)



SEKRETESSBELAGD INFORMATION.
FÖRVARAS PÅ BETRYGGANDE SÄTT!

Nu startar etapp 3 med destination okänd! 

Nu ska grupperna formera sig för byggande av samarbete och motiverande 
umgänge. 
Varje resursgrupp ska nu också utse en gruppchef som ansvarar för att 
gruppen hädanefter presterar optimalt och därmed kan få möjlighet till för-
stärkning från marketenteriet. Valet av Gruppchef är viktigt, då mycket 
står på spel under etapp 3. 

Samtliga gruppmedlemmar erhåller med detta brev även ett formulär och 
penna för att kunna utföra etapp 3´s uppdrag ombord på S/S Bohuslän. 

Varje grupp samlas först till lunch och strategiska diskussioner. Därefter 
påbörjas det första gruppuppdraget på denna resa mot okänt mål. 

Gruppchefen erhåller ett extraformulär och svarskuvert av Sigrid. 
Arbeta metodiskt, stärk motivationen och utnyttja dynamiken i er grupp!
Gruppchefen fyller sedan i extraformuläret när hela gruppen är överens. 

Lycka till. Ni har tillräckligt med tid på er att äta lunch och lösa första upp-
draget. Snart väntar nya utmaningar på okänd ort!

Lämna ifyllt dokument till
Sigrid i förseglat kuvert med 
gruppnamnet skrivet på 
kuvertets framsida.

(frågeformulär med lite olika 1X2-frågor inom t ex 
sport, geografi, historia, marin, militär & E-lux som 
alla i princip ska kunna känna till. Inte allt för svårt 
alltså. Dock någon/några svårare utslagsfrågor.
Vinnande grupp får vinster under middagen på 
torsdagskvällen.)

SEKRETESSBELAGD INFORMATION.
UNDVIK EXPONERING AV DETTA DOKUMENT 
MOT OMVÄRLDEN!

Etapp 3 ombord på ”S/S Bohuslän”

FOR YOUR EYES ONLY!

GRUPP....................



SEKRETESSGRAD 2.
UNDVIK EXPONERING MOT YTTRE 
ELEMENT.
Färgkod Blå för 
Logement ”Grand Hotell”

GRAND hOTELL

Resursgrupperna har nu nått sin slutdestination. 
 
Etapp 4 innebär inkvartering i logement enligt färgkod ovan.
Bifogade rekognoseringskarta visar de rätta koordinaterna för att finna 
vägen till färgkod blå (Grand Hotell).
 
Synkronisering av samtliga gruppers klockor ska nu ske 
och därefter inkvartering i resp. logement med språng! 

16.00 startar etapp 5.
Samtliga grupper ska infinna sig vid fortet Södra Strandverket 16.00,
(även det markerat på bifogade rekognoseringskarta) för dagens sista 
etappövning. 

Nu gäller skarpt läge! 

Dokument för inställelse 

på slutdestination.

SEKRETESSGRAD 2

GRAND hOTELL

Ankomst Marstrand                          
etapp 4

(+ ev.1 st bipackad
engångs-
regnponcho)

& info
om etapp 5

(Färgkod för 
Hotell Nautic: Grön. 
Carlstens Fästning: Röd)



Etapp 5 (själva konferensen)

Idéskiss på program kommer.

Några ideer runt kvällen:

Gruppindelningen som varit under dagen är en utmärkt lösning på problemet att folk inte blandar sig med 
andra i organisationen.
1) Bordsplaceringen görs därför gruppvis med det internationella flagg- och morsealfabetet 
helt i linje med gruppindelningarna tidigare under dagen. 
Varje aktivitetsgrupp (8 pers.) sitter alltså tillsammans vid ett bord, med en skylt mitt på bordet 
med gruppens flagga och morsenamn.

2) Prisutdelning av etapp 2 (S/S Bohuslän-tävlingen) 

4) Som en sista avslutning på kvällen ska samtliga dra loss sin ena Dog Tag och lägga den i en stor bunke. 
Därefter blir det lotteri, där priser kan vara ur ett goodwill-inköp från Svenska sjöräddningssällskapet (med 
tanke på att ni befinner er i skärgården).


