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Velkommen til Norge!
Det 37. Nordiske Stevne arrangeres i Norge i tiden
- Torsdag 13.6. – søndag 16. 6.2019
Mulighet for ankomst allerede onsdag 12.6.
Stevnet arrangeres i Elverum, øst for Norges største innsjø, Mjøsa.
Vår hovedbase blir
- Terningmoen leir.
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 ligger Rena leir,
Norges
landmaktstyrkers
hovedbase i Syd-Norge. Der
vil deler av vårt militære
program foregå på fredag
14.6.
Programmet vil i
hovedsak presentere det
norske landforsvaret anno
2019.

Den sivile og krigshistoriske delen
vil foregå i Elverum–området på
lørdag 15.6.
Programmet vil
presentere historie og næringsgrunnlaget i denne delen av Norge.
Men programmet vil også inneholde
presentasjon av vesentlige innslag
fra norsk krigshistorie i april 1940.
På Midtskogen, mellom Hamar og
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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. Vi skal blant
annet bese kampstedet på Midtskogen og stedet hvor Regjeringen og
Kongen avslo det tyske ultimatumet. Norge tok opp kampen, den
såkalte "Elverumsfullmakten" (det norske Storting ga Regjerningen
fullmakt til å handle på Stortingets vegne så lenge krigen varte) ble
utstedt – en genistrek som ikke kan overvurderes i moderne
demokratisk historie!
Den norske krigsinnsatsen kunne dermed
fortsette med full styrke på krigsteatrene i Europa og på alle
verdenshav gjennom hele 2. verdenskrig og frem til freden i 1945.
Det utspant seg for øvrig harde kamper i 1940 mellom Elverum og
Rena, og begge byene ble sterkt bombet.

Kampsteder 1940
Rena
Midtskogen
Elverum (bombet)

Oslo lufthavn
Gardermoen

Elverum
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Hilsen fra Forsvarsminister
Frank Bakke-Jensen
Kjære nordiske forsvarsveteraner!
Velkommen til Norge, og velkommen til Elverum.
Som dere vil få utførlige beretninger om, har
Elverum og områdene rundt en sentral plass i vår krigshistorie. I år er det
79 år siden de dramatiske hendelsene fant sted. Naturlig nok er ikke så
mange av øyenvitnene blant oss lengre. Derfor er det gledelig at våre
nordiske forsvarsveterankamerater bidrar til å opprettholde minnet om
både hendelsene og dem som kjempet.
Enda viktigere enn å minnes hendelsene er det å huske årsakene bak. Å
huske at angrepet på Norge ikke bare var et angrep på vårt territorium.
Angriperen ville ikke bare ha våre ressurser. Okkupasjonsmakten ville
omforme samfunnet vårt til et totalitært, brutalt diktatur. Et samfunn uten
rettsvern, uten menneskerettigheter eller troen på noe annet enn den
sterkestes rett.
Om det er én ting våre forsvarsveteraner symboliserer, er det viljen til å stå
opp for noe som er større enn dem selv. Viljen til å stå opp for andre.
Viljen til tenke oss fremfor meg. Viljen til, om nødvendig, å ofre alt for vårt
demokrati, vårt levesett og ikke minst, våre verdier.
Våre vestlige demokratier utfordres fra flere hold, noen av dem mer
tydelige enn andre. Det å minnes vår felles fortid og hva den egentlig
innebærer, er vesentlig for å stå imot dem som ønsker å underminere våre
demokratiske velferdssamfunn. Møter og dialog mellom våre
forsvarsveteraner er en bitteliten brikke i den dialogen og det samarbeidet
som må til for å møte disse utfordringene. Men det er en brikke.
Disse dagene skal dere gjennom et variert og rikholdig program, hvor dere
får omvisninger og fortellinger om både historie og Forsvaret i dag. Ikke
minst er det lagt opp til sosialt samvær. Det sosiale er en av de
vesentligste erfaringer fra tilværelsen som soldat. Det er også en av de
viktigste. Dette er en mulighet til å stifte nye bekjentskaper, vedlikeholde
gamle og fremfor alt dele erfaringer.
Soldaterfaringen er formodentlig ganske lik for alle fra de nordiske land, på
tross av ulik sikkerhetspolitikk og alliansetilknytning. Likevel er det viktig at
man får kunnskap om og forståelse for hverandres ulike perspektiver. Slik
vil dere bli enda bedre ambassadører for forsvarssaken.
Lykke til med oppholdet!

6

Hilsen fra Forsvarssjefen,
Admiral Haakon Bruun-Hansen
Kjære forsvarsveteraner!
I Norge er vi nå inne i det tredje året av den
gjeldende langtidsplanen for Forsvaret. Målet
er å styrke den operative evnen i fred, krise og
krig.
Vi har fått tolv F-35 kampfly på plass på
Ørlandet. Hæren har mottatt sine 144
moderne CV-90 vogner. Nytt artilleri til Hæren
leveres fra utgangen av 2019 og Sjøforsvarets
nye logistikkfartøy KNM Maud er på plass og
skal være operativ for Norge og NATO fra første halvår i 2020. For å
nevne noe.
Jeg trekker frem dette fordi jeg ønsker å understreke at nåværende
langtidsplan gir riktig retning. Men utviklingen i det sikkerhetspolitiske
bildet, økende forventninger fra NATO og konsekvensene av ny
teknologi går raskere enn vi forutså da vi la grunnlaget for den
nåværende langtidsplanen.
En mer tilspisset sikkerhetspolitisk situasjon gjør at Forsvaret i dag er
for lite til at vi kan møte våre forpliktelser nasjonalt og internasjonalt.
Forsvarsministeren har anmodet meg om å utarbeide et nytt fagmilitært
råd. De største utfordringene jeg ser i dag er vår evne til å håndtere
trusler i våre havområder og på landjorden. Med dagens struktur og
reaksjonsevne, vil vi hverken klare å tilfredsstille økte nasjonale behov
eller innfri økte krav fra NATO.
I tiden frem mot ny langtidsplan er det viktig at vi får en god og åpen
debatt om hvilket forsvar vi skal ha. Jeg håper dere alle kan bidra i
denne debatten.
Jeg håper også at dere fortsetter å engasjere dere i arbeidet med å ta
vare på hverandre, på vennskapet og på de gode historiene. Dere er
alle ambassadører for forsvarssaken ute i samfunnet.
Jeg ønsker dere alle lykke til med stevnet den 13.- 15. juni.
Haakon Bruun-Hanssen
Admiral
Forsvarssjef
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Hilsen fra Elverums ordfører, Erik Hanstad
Kjære gjester!
Det er en stor glede for meg som ordfører å
ønske dere velkommen til Elverum.
Da vi første gang fikk høre at det var et ønske
om å arrangere Nordiske Militære Kameratforeningers Stevne 2019 i byen vår, ble vi meget
beæret. Jeg vil med dette takke for den gode
dialogen med det Norske Presidentskapet, og
ikke minst det meget hyggelige møtet vi hadde
med alle de nordiske lederne i oktober 2018.
Elverum er regionsenteret i Sør-Østerdal, og vi
mener jo selv at vi er en betydelig by på ØstFoto: Lars B. Nyland
landet, med våre 21 200 innbyggere. Vi er også¨
veldig stolte av å være en forsvarskommune med lange tradisjoner.
Vi har faktisk hatt militær tilstedeværelse helt siden Christianfjeld
festning ble etablert i 1683. Sentrum på østsiden av Glomma vokste
frem under festningen, og i nærområdet som ble ryddet ble det gitt
tillatelse til å reise boliger for soldater og underoffiserer.
Et klart bevis på Forsvarets betydning i et historisk perspektiv, er at
sentrum i byen vår heter Leiret, en direkte kopling til forsvarsaktivitetene på Christianfjeld festning i en svunnen tid.
I 1878 ble Terningmoen etablert, og det ble starten på Elverum som
Forsvarsby slik vi kjenner den fra moderne tid. Elverum og
Terningmoen ble også meget sentral ved krigsutbruddet i 1940; de
mest dramatiske dagene for både lokal og vår nasjonal historie.
Kongens Nei, og Elverumsfullmakten, som dere vil bli grundig orientert
om senere i Stevnet, har i sterk grad bidratt til å forme landet vårt. Men
det hadde en høy pris for Elverum som ble den første norske byen som
ble terrorbombet etter krigsutbruddet. 34 mennesker mistet livet og ca
250 bygninger ble lagt i grus. Tapene var store, men det overordnede
spørsmålet er om det ikke likevel var verdt prisen. Når man vet at
kampene på Midtskogen, hvor norske gardister og skytterlagsmedlemmer stoppet de tyske elitetroppene, betydde det at Kongen og
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Regjeringen kunne fortsette sin flukt. Hadde ikke det skjedd er det
meget sannsynlig at verdenshistorien måtte skrives om.
Vi er fortsatt veldig stolte av Forsvarets tilstedeværelse. At mer enn
600 ansatte i Østerdal Garnison er bosatt i Elverum med sine familier
er viktig for byen vår, og vi arbeider mye for at det også skal være slik i
fremtiden.
Forsvaret er en viktig og positiv del av samfunnet vårt. De har alltid
vært der, og når det trenes på Terningmoen og det i perioder smeller
ganske kraftig, er toleransegrensen stor blant elverumsingene.
Forsvarets tilstedeværelse handler selvfølgelig også i stor grad om
relasjoner, og vi har mange treffpunkter hvor vårt budskap er at vi
ønsker å videreutvikle samarbeidet med Forsvaret, vi ønsker en reell
påvirkning der det er mulig, vi ønsker forutsigbarhet og vi vil være
forutsigbare, og vi ønsker å videreutvikle de plattformene som danner
grunnlag for et fortsatt godt sivil-militært samarbeid.
Kjære venner. Nok en gang ønsker jeg dere velkommen til Elverum, og
jeg ser frem til å møte dere. Jeg håper også at dere får mange gode
opplevelser og at dere etter disse dagene kunne tenke dere å ta turen
tilbake med familie eller andre gode venner.
Med det ønsker jeg dere et riktig godt Stevne.
Erik Hanstad / Ordfører
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Hilsen fra Terningmoens Plassmajor,
orlogskaptein Karl-Erik Aalen
Welcome to Camp Terningmoen!
Terningmoen base camp is an old and traditional base
camp. Its history dates all the way back to 1878 when it
was purchased by the government as a training area for
the Østerdal Battalion. Terningmoen has since then
been the main quarters for many important units. Currently the Kings
Guard academy, Administrative Unit for international operations, The
National Guards district 05, Home Guard headquarters and Operations
support unit.
The unit who has longest tradition at Terningmoen is The Norwegian
school of winter warfare. Allied soldiers have been educated here since
1927 in winter training.
35 km farther North of Terningmoen, we have Rena Army Base.
In connection with the construction of the new Main airport - Oslo airport
Gardermoen,
the Armoured Regiment of Southern Norway (Søndenfjeldske
Dragonregiment)
and the Norwegian Special Forces was assigned a new area. The
conclusion was to build the Rena Base Camp.
The base was opened by his majesty King Harald V, 8th October 1997.
Rena base camp consists of: Camp site, field exercise area, live firing
range, Regional training area.
With all the capacity that there is in the Regional training area Østlandet,
with the Armed forces tactical training quarters at the Rena base camp,
makes these two camps together to be of the most modern and functional
in Europe.
The camps are very well equipped to handle the training needs of today,
and is visited every year by allied forces who want to train there.
With these words, it is a great honor to host the Nordic veteran convention
here at camp Terningmoen.
Best regards
Karl-Erik Aalen
OF3
Camp commander
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Hilsen fra NMKFs president, Arne Broberg
VELKOMMEN!
Det er en stor ære og glede for meg, på vegne av
Norges Militære Kameratforeningers Forbund, å
ønske alle våre militærkamerater fra Finland,
Danmark, Sverige og Norge velkommen til det 37.
Nordiske Militære Kameratforeningers stevne. En
spesiell velkomst til dere som er med for første
gang, og som skal være med på å videreføre denne viktige og ærerike
tradisjonen.
Det er ellevte gang Norge er vertskap for det nordiske stevnet, og jeg er
overbevist om at vi skal få tre hyggelige og minnerike dager i
samarbeidets og kameratskapets ånd her på Terningmoen, Rena og i
Elverum.
En egen arbeidsgruppe har, sammen med militært personell fra
Terningmoen og Rena, og lokale sivile myndigheter, laget et omfattende
og interessant program for stevnet. Et program med røtter i krigshistorien,
som jeg er sikker på at dere som veteraner og deltakere vil vite og
verdsette.
Jeg vil benytte anledningen til å takke Sjefen for Hæren og hans enheter
på Terningmoen og Rena for all velvillighet, hjelp og støtte som vi har fått
under forberedelsene, og som vi vil motta under stevnet. En takk også til
ordføreren i Elverum og representanter fra sivile institusjoner, som har
bidratt i forberedelsene på en meget positiv måte.
Nå er det opp til den enkelte deltaker å sørge for at dette stevnet blir en
suksess og en minneverdig opplevelse for alle, i god militærkameratslig
forbrødring – det som er selve grunntanken bak disse nordiske
samlingene.
Hjertelig velkommen!
Arne Broberg
President
Norges Militære Kameratforeningers Forbund
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Stevneprogram
Torsdag 13. juni
Dag/Dato
Onsdag 12. juni

Kl.
≥ 1900
1900 - 2300

Torsdag 13. juni

0700 - 0800
1000
1030
1130 - 1230
1230
1250
1310
1325
1355
1425
1640
1700 - 1800
1900 - 2300

Fredag 14. juni

0700 - 0800
0755
0800
0815
0900 - 1500
1515
1700 - 1800
1900 - 2300

Program
Deltakerne ankommer
Innkvartering
Baråpning/Sosialt samvær

.

Frokost
Stevneåpning (Oppstillingsomr.)
Orientering om Forsvaret og HV
Sted: Terningen Arena
Lunsj
Opplasting i busser - avmarsj
Utlasting/Oppstilling/Defilering
Elverum Rådhus / Kransnedleggelse
Mottakelse hos ordfører Hanstad
Ordføreren orienterer om Elverum
Visning av filmen "Kongens NEI!"
NB: Engelske undertekster
Opplasting i busser / Retur til leiren
Middag
Bar åpen/Sosialt samvær

Frokost
Oppstilling
Flaggheis
Opplasting i busser - transport til
Rena
Mil. aktiviteter Rena
(Lunsj i Rena leir)
Opplasting i busser – transport til
Terningmoen
Middag
Bar åpen/Sosialt samvær
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Lørdag 15. juni

0700 - 0800
0755
0800
0815

Frokost
Oppstilling
Flaggheis
Opplasting i busser /
Kulturprogram – rullering
(Skyttere følger eget program)
0830 – 1400 Rullering
- Glomdalsmuseet med underliggende avdelinger
Lunsj
Terningmoen
- Midtskogen
- Elverum Folkehøyskole
1400
Opplasting i busser
- Alt 1: Retur til Terningmoen
- " 2: Byvandring i Elverum
1600
Opplasting i busser for deltakere
på byvandringen i Elverum og
retur til Terningmoen
1800 - 2300 Festbankett m/etterfølgende bar
og sosialt samvær

Søndag 16. juni

0700 - 0900
0900
e.n.o.

Frokost
Utsjekk fra rommene
Avreise i hht de enkelte
kontingenters reiseplaner
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Viktige telefoner
Åpningstider
- Leirens kantine:
o Onsdag – torsdag:
o

-

Fredag:

o Lørdag:
Messa (baren):

Kl. 1100
" 1500
Kl. 1100
" 1500
" 1500
Kl. 1900

- 1330
- 2200
- 1330
- 1830
- 1800
- 2300 (alle dager)

NMKFs liaisonoffiserer til deltakende kontingenter og
arrangementer
- Norsk troppssjef:
Anders Lundesgaard / +47 958 17 888
- Dansk kontingent:
Jan Petter Husebye / +47 950 61 496
- Svensk kontingent: Hallvard Skaarer
/ +47 402 20 549
- Finsk kontingent:
Eric Hermod Eriksson/ +47 930 18 094
- Skytekonkurransen: Vidar Blomdal
/ +47 901 55 126
Nødtelefoner i Norge
- Brann:
110
- Politi:
112
- Ambulanse: 113

Skulle en nødsituasjon oppstå, ring
nødnummer for å spare tid. Men
ring også stevnesekretariatet!

Stevnesekretariatet
- Stevnesekretær:

+47 971 52 377

Seremonimester festmiddagen:
- Anders Lundesgaard

+47 958 17 888

Prosjektleder
- Ole Sannes

+47 414 56 708

NMKFs president
- Arne Broberg

+47 915 62 950
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Terningen
Arena

Stevnekontor

P
Messe

Oppstillings
-område

Skytebane

Bygninger med ring: Messe og kaserner (se neste side)
(Blå ring: Alternativ)

Oversiktsbilde – se
neste side
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Elverum Jbst.
Stevnekontor
Elverum

Oslo / Oslo lufthavn
Vakt

Innkvartering
Ledelse/kvinner

P

Terningen Arena

Oppstillingsomr.
Messebygn.

Innkvartering
Deltakerne

Skytebane

Forlegning for deltakerne:
"
" ledelse/kvinner:
Messe/bar/sosialt samvær:
Stevnekontor:

Bygn. 0258, 0042, 0044, 0048
(+ evt i Bygn 041)
"
0010
"
0019
"
0039
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For egne notater
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