Til

15. januar 2017
Landsrådets landsforeninger, Marineforeningen, Flyvevåbnets Soldaterforening, Forsvarsbrødrene, Veteranhjemmene

36. Nordiska Kamratföreningsmöte (Nordisk Stævne) i Halmstad, Sverige
Danske Soldaterforeningers Landsraad indkalder herved til deltagelse i det 36. Nordiske Stævne, der
afvikles af Sveriges Militäre Kamratföreningars Riksforbund i dagene

onsdag 14. juni – søndag 18. juni 2017 på LV 6 i Halmstad, Sverige
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, 5 pladser i alt til de
5 veteranhjem. 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.
De sikkerhedsmæssige forhold på kasernen (Lv 6) betinger at det danske kontingent ankommer (og
afrejser) samtidigt. Derfor er det besluttet at der arrangeres fælles transport fra Kastrup Lufthavn
(eksakt mødested i Lufthavnen meddeles senere). Seneste mødetid i Lufthavnen er kl. 1200 – afgang kl. 1230. Transport til/fra Kastrup Lufthavn tilrettelægges af deltagerne selv – og for egen regning.
Som en kompensation for dette, så udgør stævneafgiften i år kun kr. 2.000,00, der dækker alle udgifter – dog eksklusive lommepenge etc. – se senere
Indkvartering på kasernen sker hovedsagelig i flersengsrum. Sengetøj og et håndklæde udleveres –
badehåndklæde medbringes. Der findes låsbare skabe på stuerne. Deltagerne skal selv medbringe
hængelås. Derudover SKAL der medbringes billedlegitimation (helst pas).
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 pågår i terræn.
I stævnet er indlagt en skydekonkurrence. Landsrådets skydeudvalg udpeger skytterne fra det danske kontingent.
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Der er til de nordiske stævner fremstillet en ”Nordisk Stævnes Mindemedalje”, der skal forudbestilles ved besvarelse på tilmeldingsblanketten. Pris er SEK (svenske kroner) 250,00 – (ca. DKK 200,00).
Betaling skal ske i SEK. Udlevering sker efter nærmere information i stævnets bureau.
Økonomi (lommepenge) i øvrigt:
Det anbefales kraftigt deltagerne at veksle til SEK hjemmefra! – det er IKKE muligt at veksle til SEK
på kasernen. Der findes heller ikke pengeautomat på kasernen. Der er mulighed for betaling med
kort på Soldaterhjemmet, men IKKE i hverken Soldatermessen eller Officersmessen.
Tidsmæssigt kan det ikke påregnes at der kan hæves i byens pengeautomater torsdag, hvorimod
der fredag eftermiddag er mulighed herfor.
Tilmeldingsblanketten, der af Danske Soldaterforeningers Landsraad anses for bindende tilmelding,
bedes i korrekt udfyldt stand indsendt, gerne snarest og senest onsdag, den 01. marts 2017 til
Danske Soldaterforeningers Landsraad, Hadsten Allé 13, 2770 Kastrup
Alternativt (HELST) kan tilmeldingsskemaet vedhæftes en mail til landsraad@soldater.dk
Tilmeldingsskemaet lægges ud på soldater.dk/information til udprintning i pdf-udgave og vil kunne
rekvireres i Word-format på landsraad@soldater.dk
Den endelige deltagerfortegnelse og informationer – herunder evt. supplerende informationer om
praktiske forhold – udsendes til samtlige deltagere i god tid inden stævnet.
Stævneafgiften: kr. 2.000,00 pr. deltager – indbetales SENEST torsdag, den 23. marts 2017
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 2017!

Med venlig hilsen

Flemming Rytter
præsident

Fl. Martinussen
landsrådssekretær
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