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Nordisk Soldater- og Marineforenings Stævne
Nordiske Soldater- og Marineforenings Stævner har været afholdt hvert andet år siden 1949 på skift mellem de nordiske
lande
Finland, Danmark, Sverige og Norge.
Formål
Stævnerne har til formål:
at udbygge det nordiske samarbejde.
at fremme kammeratskabet mellem tidligere og nuværende personel fra hær, søværn og flyvevåben i de tilsluttede
lande.
at styrke forsvarsviljen for Nordens og vore folks selvstændighed.
at udbrede kendskabet til de nordiske samfund, deres erhvervsliv og kultur.
Deltagelse
Hvert land repræsenteres af ens antal deltagere (p.t. halvtreds), dog således at værtsnationen har mulighed for at øge sit
deltagerantal efter eget ønske.
Danmarks deltagere udpeges blandt:
Danske Soldaterforeningers Landsråd, Marineforeningen og Flyvevåbnets Soldaterforening.
Danske Soldaterforeningers Landsråd fordeler den danske delegations pladser til de respektive foreninger.
FSFs pladser fordeles således:
1: Hovedbestyrelsen har rådighed over halvdelen af de tildelte pladser, og kan tildele disse til medlemmer af denne,
såvel som til personer udenfor denne.
2: Øvrige pladser tildeles til medlemmer, der ikke har deltaget tidligere. Hvis dette ikke er muligt, indgår alle, der ønsker
deltagelse, på lige fod. Udvælgelsen sker ved lodtrækning på hovedbestyrelsens møde forud for stævnet.
Ansøgning om tildeling af deltagerplads skal fremsendes skriftligt til Landsformanden senest den 5. april i det år, hvor man
ønsker deltagelse.
Økonomi
Der ydes et, af repræsentantskabet fastsat, tilskud til dækning af deltagerafgift og transport. Overstiger deltagerafgiften og
transportudgifterne dette tilskud, deles merudgiften ligeligt blandt samtlige deltagere fra Flyvevåbnets Soldaterforening.
Benyttes beløbet ikke, tilbageføres dette eller resterende del af dette til landskassen.
Holdleder
Holdlederen varetager det praktiske for deltagerne stævnet vedrørende. Hvis Landsformanden deltager i stævnet, er denne
holdleder. Hvis Landsformanden ikke deltager, udpeger hovedbestyrelsen holdlederen.
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Dato 1-4-2019

Emne: Nordisk Stævne - 12. - 16. juni 2017 i Elverum, Norge
Kære Soldaterkammerater.
Som traditionerne byder, afholdes Nordisk Stævne hvert andet år (i ulige årstal), og i år er det blevet
Norges tur.
Stævnet afholdes i perioden onsdag, den 12. juni til søndag, den 16. juni i Elverum – knap 150 km nord for
Oslo.
Jeg har herved fornøjelsen at vedhæfte følgende:
-

Indkaldelsesskrivelse
Foreløbigt program
Tilmeldingsskema

Landsforeningerne bedes selv fordele det udsendte materiale til relevante modtagere.
Bemærk venligst de i materialet anførte betingelser m.v.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til undertegnede – telefonisk eller på mail.
De bedste hilsner
Fl. Martinussen
_______________________
Danske Soldaterforeningers Landsraad
Landsrådssekretær
+45 4076 6773
landsraad@soldater.dk
www.soldater.dk

Til

19. februar 2019
Landsrådets landsforeninger, Marineforeningen, Flyvevåbnets Soldaterforening, Forsvarsbrødrerne

37. Nordiske Militære Kameratforeningers Stævne i Elverum, Norge
Danske Soldaterforeningers Landsraad inviterer herved til deltagelse i det 37. Nordiske Stævne, der
afvikles af Norges Militære Kameratforeningers Forbund i dagene

onsdag 12. juni – søndag 16. juni 2019 på Terningmoen Leir, Elverum
Stævneprogram (foreløbigt) vedlægges.
Hvert af de 4 nordiske lande er tildelt 60 pladser ved stævnet. De 60 danske pladser er i år fordelt
med 2 pladser til Marineforeningen, 2 pladser til Flyvevåbnets Soldaterforening, 2 pladser til Forsvarsbrødrerne. De resterende pladser fordeles forholdsvis efter medlemstal i Landsrådets landsforeninger, præsidiet, fanebærer m.v.
Tilmelding skal foretages på det udarbejdede tilmeldingsskema – og indsendes via egen landsforening. De tilmeldte deltagere skal anføres i prioritetsorden. I tilfælde af overtegning vil der blive
oprettet venteliste.
Af sikkerhedsmæssige årsager skal alle danske deltagere medbringe gyldigt pas. Fra arrangørerne
side er der også lagt vægt på at deltagerne, så vidt det overhovedet er muligt, ankommer samtidigt.
I den anledning er der arrangeret fælles bustransport fra Københavns Lufthavn, Kastrup. Eksakt mødested i Lufthavnen meddeles senere. Seneste mødetid i Lufthavnen er kl. 1045 – afgang er kl. 1100
præcis!
Stævneafgiften for medlemmer af landsforeninger under Danske Soldaterforeningers Landsraad
udgør i år kr. 2.600. For øvrige deltagere udgør stævneafgiften kr. 3.200. Stævneafgiften dækker alle udgifter under opholdet i Norge – dog ikke lommepenge. Under transporten TIL Norge vil DSL
sørge for en sandwich eller lignende. Øvrig, nødvendig, forplejning er for egen regning. Derudover
er transport til / fra Lufthavnen ligeledes for egen regning.
Indkvartering på kasernen sker hovedsagelig i 4-6 personers rum i stueetage og 1. sals højde. Sengetøj og et håndklæde udleveres – badehåndklæde medbringes. Der findes låsbare skabe på stuerne.
Deltagerne skal selv medbringe hængelås.
Ved åbningsceremonien, byens modtagelse og ved festmiddagen er påklædningen blå/sort blazer,
grå benklæder, eller mørkt tøj, og der anlægges ved disse lejligheder fortjenst- og hæderstegn og
eventuelle andre dekorationer. Herudover fritidstøj efter eget valg (husk regntøj). Dele af programmet foregår i terræn.
Side 1 af 2

I stævnet er indlagt en skydekonkurrence. Landsrådets skydeudvalg udpeger skytterne fra det danske kontingent.
Der er til de nordiske stævner fremstillet en ”Nordisk Stævnes Mindemedalje”, der skal forudbestilles ved besvarelse på tilmeldingsblanketten. Pris er DKK 200,00. Udlevering sker efter nærmere information i stævnets bureau.
Økonomi (lommepenge) i øvrigt:
Det anbefales deltagerne at veksle et passende beløb til NOK hjemmefra! Der er mulighed for betaling med kort i Soldatermessen.
Tidsmæssigt kan det ikke forventes at der kan hæves i byens pengeautomater før tidligst lørdag eftermiddag.
Tilmeldingsblanketten, der af Danske Soldaterforeningers Landsraad anses for bindende tilmelding,
bedes i korrekt udfyldt stand indsendt, gerne snarest og senest onsdag, den 01. april 2019 til
Danske Soldaterforeningers Landsraad, Hadsten Allé 13, 2770 Kastrup
Alternativt (HELST) kan tilmeldingsskemaet vedhæftes en mail til landsraad@soldater.dk
Tilmeldingsskemaet er vedhæftet nærværende i Word-format.
Den endelige deltagerfortegnelse og informationer – herunder evt. supplerende informationer om
praktiske forhold – udsendes til samtlige deltagere i god tid inden stævnet.
Stævneafgiften: kr. 2.600,00 pr. deltager (alternativt kr. 3.200,00) – indbetales SENEST torsdag,
den 01. maj 2019. NB! Advisering heraf udsendes til landsforeningerne ca. 8 dage før.
Stævneafgiften overføres til Landsrådets konto i SYDBANK – 7160 0000 180 781.
Tvivlspørgsmål rettes til Landsrådets sekretær på 4076 6773 eller via mail: landsraad@soldater.dk
Velkommen til Nordisk Stævne 2019!
Med venlig hilsen

Carl Bratved
Fungerende præsident

Fl. Martinussen
landsrådssekretær
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Foreløbigt program for Nordisk Stævne – 12. – 16. juni i Elverum, Norge
Program – onsdag, den 12. juni 2019
1045

SENESTE MØDETID i Kastrup Lufthavn – eksakt mødested meddeles senere

1100

Afgang Kastrup Lufthavn med dobbeltdækkerbus – 2 x 45 pause under vejs (køretidsbestemmelser)

2030

Ca. ankomst til Terningmoen Leir i Elverum. Anmeldelse, indkvartering m.v. Herefter samvær i
messen. Lukker kl. 2300.

Program – torsdag, den 13. juni 2019
0700 - 0800

Morgenmad

1000

Opstilling – flaghejsning m.v. + officiel velkomst / åbning af stævnet

1030

Orientering om det norske forsvar

1130 - 1230

Frokost

1230

Busafgang til udgangspunkt for march i Elverum

1250 – 1310

March til Elverum Rådhus (under 2 km) – og kransenedlæggelse

1325 – 1425

Modtagelse på Rådhuset v/borgmester Erik Hanstad samt orientering om Elverum

1425 – 1640

Forevisning af film – ”Kongens Nei” (på dansk ”Kongens Valg”)

1640 – 1700

Transport til Terningmoen Leir

1700 – 1800

Middag

1900 – 2300

Bar åben – socialt samvær

Program – fredag, den 14. juni 2019
0700 – 0755

Morgenmad

0800

Flaghejsning (opstilling 0755)

0815

Bustransport til Rena Leir

0900 – 1500

Militære aktiviteter i og omkring Rena Leir – frokost indtages i Rena Leir

1515

Bustransport til Terningmoen Leir

1700 – 1800

Middag

1900 – 2300

Bar åben – socialt samvær

Program – lørdag, den 15. juni 2019 – Dannebrogs 800-års jubilæum
0700 – 0755

Morgenmad

0800

Flaghejsning (opstilling 0755)

0815

Bustransport til Glomdalsmuseet med afdelinger; Midtskogen (kamphandlinger i 1940 hvor norske
tropper stoppede tyske faldskærmsjægere og Kongen og regeringen blev reddet), Elverum
Folkehøjskole og orientering om den historiske baggrund for Elverumsfuldmagten – en fuldmagt der
gjorde det muligt for Kongen og regeringen at handle på Stortingets vegne. Deltagerne deles i 3-4
grupper og roterer.

Eno

Frokost i Terningmoen Leir – og herefter bustransport til ovennævnte besøgssteder

1400

2 muligheder: Returkørsel til Terningmoen Leir – alternativ byvandring på egen hånd i Elverum

1600

For deltagere i byvandringen: Returkørsel til Terningmoen Leir

Program – søndag, den 16. juni 2019
0700 - 0755

Morgenmad – aflevering af kvarter m.v.

0800

Bustransport til DK

1830

Ankomst Kastrup Lufthavn

Danske Soldaterforeningers Landsraad

Tilmeldingsblanket
Prioritet:

37. Nordisk Stævne i Elverum, Norge
onsdag 12. juni – søndag 16. juni 2019
Skemaet er et opdateringsgrundlag og bedes udfyldt fuldstændig og tydeligt!

Tilhørsforhold:

Landsforening

Efternavn:
Fornavn(e):
Adresse:

Telefonnr.:

Telefon:

Nærmeste pårørende:

Mailadresse:
CPR-nummer:
Alle cifre i CPR-nummer skal anføres – Alle SKAL medbringe gyldigt pas
Evt. bemærkninger
- herunder evt. ønske om
diætkost

Ønsker du at købe Nordisk Stævnes mindemedalje?
OBS! Mindemedaljen skal forudbestilles!

Tilmeldingsblanketten indsendes via egen landsforenings ledelse senest onsdag, den 01. april 2019 til

Danske Soldaterforeningers Landsraad, Hadsten Allé 13, 2770 Kastrup
- eller (foretrækkes) som vedhæftet en mail på landsraad@soldater.dk

