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Nordiskt Militärt Kamratföreningsmöte 2019 i Norge
2019 är det åter dags för de nordiska militära kamratföreningarna att mötas. Denna gång i Elverum,
Norge. Den norska kamratorganisationen Norges Militära Kamratföreningars Förbund (NMKF) har presenterat ett omfattande program för mötet vilket innefattar ett varierat och brett program både inom aktuell
norsk försvarsförmåga, försvarshistorisk återblick och möte med den norska kulturen. Se bifogat program.
Vi erbjuds alltså ett mycket bra och givande program vilket kommer att bli mycket intressant. Som en röd
tråd genom mötet löper Kongens Nei 10 april 1940. Besök gärna SMKR hemsida där information finns
tillgänglig. Även i SMKR bildarkiv finns ett antal bilder som ger en försmak av mötet i Norge.
Det nordiska Militära Kamratföreningsmötet genomförs 13 – 16 juni 2019, med tilltransport den 12 juni.
SMKR tillsammans med vår danska motsvarighet Danske Soldateforeningers Landsraad kommer att ordna
busstransport preliminärt enligt följande:
Sveriges buss startar kl 1000 från Cityterminalen i Stockholm och går E 18 via Örebro – Karlstad – Charlottenberg – Morokulien (där vi gör ett tillfälligt stopp för middag och en guidad tur) – Kongsvinger – Elverum.
Danska bussen går över Öresundsbron längst västkusten (E 20) – Göteborg – Oslo – Elverum. I samverkan
med danskarna kommer hållplatser att fastställas.
Busstransporterna bekostas av respektive förbund/landsraad. Egen transportkostnad från hemmet till
närmaste busshållplats som överstiger 1000 kronor ersätts med överskjutande belopp av SMKR. Helt egen
transport till Elverum bekostas fullt ut av den enskilde.
Vi kommer att förläggas på logement (damer för sig). Deltagaravgiften beräknas idag till 3400 kronor/
deltagare. SMKR sponsrar en deltagare från föreningen med 1400 kronor, dvs kostnad för deltagare ett
2000 kronor. Deltagare två osv betalar full avgift. (Avgiften kan komma att justeras plus eller minus.)
SMKR önskar ett förhandsbesked med antalet deltagare från de föreningar som har för avsikt att delta i
det nordiska kamratföreningsmötet 2019 för att kunna bestämma den slutliga deltagaravgiften. SMKR ber
föreningarna på enklaste sätt, senast 19 december, att meddela SMKR sin avsikt att deltaga genom att
maila antal intresserad deltagare. Sänd in preliminär anmälan med deltagarnamn senast den 15 januari
2019. OBS denna förhandsanmälan är inte bindande. En slutlig bindande anmälan, samt inbetalning av
deltagaravgift skall vara SMKR tillhanda senast den 7 april 2019.
Detaljprogram med slutlig inbjudan kommer när NMKF har fastställt detta. Detaljerad reseplan kommer
då också att anges.
Norges presentation följer nedan.
Har du några frågor kontakta gärna Gunnar Persson telefon 073-153 68 44 eller Jan-Olof Johansson telefon 070-658 60 39.
Styrelsen för Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund.

______________________________________________________________________________________
SMKR
Tel: 08-611 85 40
Plusgiro: 19 98 80 -6
Teatergatan 3 1tr
E-post: smkr@telia.com
Org. nr: 802013-7223
111 48 STOCKHOLM
www.smkr.se

Sida 1 av 1

19 december
15 januari
7 april

Velkommen til Norge i 2019!
Det 37. Nordiske Stevne arrangeres i Norge i tiden
- Torsdag 13.6. – søndag 16. 6.2019
Mulighet for ankomst allerede onsdag 12.6.

Stevnet vil bli arrangert øst for Norges største innsjø, Mjøsa.
hovedbase blir
- Terningmoen leir, Elverum

Vår

På åpningsdagen, torsdag 13.6.,
blir det stevne-åpning, parade i
Elverum og mottakelse hos ordføreren i Elverum kommune. Elverum ligger litt over 100 km fra Oslo
Lufthavn Gardermoen. God veiforbindelse.

Ca 30 km nord for Terningmoen/
Elverum, ligger Rena leir, Norges
landmakts-styrkers hovedbase i SydNorge. Der vil deler av vårt militære
program foregå på fredag 14.6.
Programmet vil i hovedsak presentere
det norske land-forsvaret anno 2019.

Lördag
15.6

Den sivile delen vil foregå i Elverum –
____ Programmet
området på lørdag 16.6.
vil presentere næringsgrunnlag og
industriell drift i denne delen av Norge;
skogbruk og jordbruk. Men programet vil også inneholde presentasjon av
vesentlige innslag fra norsk krigshistorie i april 1940.

På Midtskogen, mellom Hamar og Elverum, ble tyske fallskjermjegere
stoppet 10. april 1940 av en mindre og uøvet norsk styrke. Tyskerne
skulle ta Kongen og Regjeringen til fange. Senkningen av krysseren
Blücher og kampen på Midtskogen var to av de viktigste hendelsene i
norsk krigshistorie, siden de muliggjorde at Kongen og Regjeringen
kunne unnslippe. Den norske krigsinnsatsen kunne dermed fortsette
med vesentlig styrke på krigsteatrene i Europa og på alle verdenshav
gjennom hele 2. verdenskrig og frem til freden i 1945. Vi skal bese bl.a.
kampstedet på Midtskogen. Det utspant seg for øvrig harde kamper
mellom Elverum og Rena, og begge byene ble bombet.
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