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38. Nordiska Kamratföreningsmötet 

2022 
 

Finlands Försvarsgillenas Förbund inbjuder härmed Norge, Sverige 

och Danmark till det 38. Nordiska Kamratföreningsmötet 2022, vilket 

genomförs under tiden 16–19 juni 2022 i Tavastehus. Varje nation får 

sända max 50 deltagare. Då det är färre antal deltagare än tidigare år 

kommer vi, om det blir ett större antal anmälda, att placera 

överskjutande deltagare i kö. 

 

 
Brigadchefen och hans stabschef 

 

Incheckning sker i Tavastehus torsdagen den 16 juni med inryckning 

under förmiddagen. De svenska deltagarna åker med buss under 

onsdagen den 15 juni. Bussen utgår från Virserum i Småland på 

morgonen och tar upp deltagare efter vägen. Upphämtningsställen 

med tider kommer att sändas till de som anmält sig till mötet. Väl i 

Stockholm så samlas alla vid Värtahamnen Tallink Siljaterminalen 

senast klockan 1800 för incheckning samt ombordstigning på fartyget. 

Fartyget avgår från Värtahamnen klockan 1930. Middag på båten 

serveras klockan 1930. Vi reser i singelhytter och är framme i Åbo 

torsdag morgon klockan 0700 (lokal tid). Därefter återstår en bussresa 

på cirka 90 minuter till Tavastehus och anmälan i vakten. 

 

Lunch intas den 16 juni på brigaden och efter lunch genomförs 

öppningsceremonin med början klockan 1300. Kransnedläggning vid 

brigadens monument och Mannerheim monumentet. Därefter kommer 
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vi att marschera genom Tavastehus centrala delar och fram till 

Tavastehus Rådhus. 

 

Torsdag kväll kommer att vara planerad för 

försvarsgrenarna/truppslagen. Därmed återgår vi något till hur det var 

i början av dessa möten. 

 

Anmälan till det nordiska kamratföreningsmötet 

Preliminär anmälan om antal deltagare SMKR tillhanda senast den 15 

januari 2022.  

 

En slutlig bindande anmälan om deltagande på det Nordiska 

Kamratföreningsmötet 16–19 juni skall vara SMKR tillhanda senast 

den 18 mars 2022.  

 

Anmälningslista bifogas kallelsen och finns även att hämta på 

hemsidan under medlemssidan. På anmälningslistan anger du även 

kontaktuppgifter till närmast anhörig.  

 

Mötesavgiften är fastställd till 300 EUR (cirka 3 000 SEK) per 

deltagare. Bussresa samt resan med Tallink Silja Line tillkommer. 

SMKR kommer att subventionera vistelsen och resan vilket innebär 

motsvarande kostnad som mötet i Norge. Slutlig avgift kommer att 

redovisas i början på januari. Avgiften skall betalas in i samband med 

den slutliga anmälan till mötet. Inbetalning av deltagaravgiften sker 

till SMKR på plusgirokonto: 19 98 80-6 med angivande att det är för 

det Nordiska Mötet 2022. Anmälan med inbetald deltagaravgift 

innebär plats på det nordiska mötet. 

 

 
Stridsvagnshallar 
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Inkvartering 

Inkvartering sker i logement på pansarbrigaden i Tavastehus. 

Nationerna kommer att bo tillsammans och varje nation kommer att ha 

ett nationsrum där nationens ledning bor.  

 

Sängutrustning och handdukar tillhandahålls. Toalettsaker, badlakan, 

skoputsutrustning och hänglås medförs genom egen försorg. 

Kvinnliga deltagare bor tillsammans i eget logement. 

 

Kontaktuppgifter 

Telefon och adress till den finska brigaden kommer att redovisas i de 

slutliga handlingarna som lämnas senast i samband med den slutliga 

anmälan. 

 

Mobiltelefon till svenska kontingenten:  

0046 73 153 68 44 (Gunnar Persson) 

0046 70 725 29 21 (Staffan Vestin) 

 

Kontaktuppgifter till förbindelseofficerare för respektive kontingent 

kommer att meddelas i samband med uppstarten på Tavastehus. 

 

Program 

Preliminärt program bifogas denna inbjudan slutligt program erhålls i 

samband med ankomsten. 

 

 
Det mycket vackra pansarmuseet 
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Militär skjuttävling 

Genomförs under träffen och genomförande meddelas på plats i 

Tavastehus. Utse och anmäl uttagna skyttar till den svenska 

kontingenten i samband med inryckningen. Vi kommer att fastställa 

skjutlag under resan till Tavastehus. Bestämmelser för skjuttävlingen 

kommer att delges skyttarna på skjutbanan. Skjutningen genomförs 

den 18 juni. Automatkarbin och pistol. 

 

           
 

Klädsel 

Vid öppningsceremonin och högtidsmiddagen bärs kavaj eller mörk 

kostym, basker samt medaljer i original och utmärkelsetecken. I 

övrigt bärs fritidskläder. Glöm inte regnkläder och bra 

promenadskor. 

 

Transporter 

Under genomförandet kommer vi att nyttja den svenska bussen för 

transporter mellan de olika besöksobjekten. Vi kommer att 

genomföra marsch genom Tavastehus och vid detta tillfälle finns det 

transport för de som inte kan delta i marschen. 
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Tavastehus slott 

 

Fanor 

Varje land tar med sina egna fanor. Varje nation anmäler namn på två 

flagghissare senast vid ankomsten till Tavastehus. Uttagning av de 

som svarar för uppgiften genomförs under resan till Tavastehus. 

Kamratföreningarna (i nuläget) kommer att svara för halning av 

flaggorna på kvällen. 

 

Kransband 

Sverige har lämnat två kransband till det finska förbundet. En krans 

kommer att läggas av förbundsordföranden vid Mannerheim 

minnesmonumentet för de som erhållit Mannerheims riddarmedalj och 

en krans av kanslichefen vid pansarbrigadens minnesmonument. 

Dessa monument finns i anslutning till den plats vi kommer att ha 

uppställningar med mera. 

 

 
Mannerheims Monument 
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Brigadens monument 

Medaljer 

Vid mötet säljs minnesmedalj till en kostnad av 25 EUR. Den finns, 

för dem som beställt, att hämta och betala i infocentret. På 

anmälningslistan skall du meddela om du vill köpa minnesmedalj. 

Medaljen hanteras av den danska kamratorganisationen som gör 

beställningar med mera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomi    

Finland nyttjar euro varför du bör ta med euro i kontanter om du inte 

kan nyttja betalkort eller liknande. Det går att växla in euro på 

fartyget. Uttagsautomat finns inte inom kasernområdet. Kortbetalning 

fungerar på soldathemmet och även i Tavastehus. 

 

 

 

Stockholm 2021-12-03 

 

 

Anders Emanuelson 



                                                                                                                        

                              

 

     

 7 

Anders Emanuelsson 

Förbundsordförande 

   Gunnar Persson 

   Gunnar Persson 

   Kanslichef 


