Umeå 2014-03-27

Inriktning för verksamheten på Gumboda Hed Nationaldagen 2014.
Under 2014 kommer Västerbottens Hemvärnsbataljon/ Nationella Skyddsstyrkor att genomföra
krigsförbandsövning på Gumboda Hed, ca 60 km norr om Umeå.
Det finns flera anledningar till detta förutom att Umeå är kulturhuvudstad i EU 2014 och därmed har
mediernas intresse, vilket torde gynna rekryteringen förhoppningsvis…
En anledning är att bataljonen utbildas mot en kravspecifikation, fastställd av högkvarteret. En del i
denna är att kunna förflytta förbanden, som normalt övar nära sina respektive kompaniers lokalisering.
En annan anledning är att övning av enskild soldat, grupp och plutons uppträdande kan övas, i princip,
varsomhelst. En tredje anledning är att vi skall vårda traditionerna från Västerbottens Regemente i en
tid när det mesta från svunna tider är avvecklade. Gumboda Hed har varit Västerbottens Regementes
övningsplats i 249 år – varför vi nu tar tillfället i akt att symboliskt genomföra det ”250:e övningsåret”
på heden. Det är dessutom 100 år efter att minnesstenen över våra förfäders umbäranden på heden
restes.
Ansvaret för bataljonens verksamhet och samordning inom FM samt med kommunen har
Västerbottensgruppen, allmänhetens deltagande liksom övriga aktörer samordnas av Robertsfors
kommun.
Programmet, preliminärt:
• Traditionsmarsch till heden för allmänheten från Ånäset som Försvarsutbildarna samordnar
Bataljonen marscherar från valda platser i omgivningen och inmarscherar just före
ceremonistart liksom det gjordes i svunna tider
Kl 11.00
• Bataljonens uppställning och traditionsenlig nationaldags ceremoni med Robertsfors kommun/
allmänheten och Totalförsvarets Skyddscentrum, överflygning från F 21
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•
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•
•

Efter ceremoni:
Visning av det moderna hemvärnets övningar och utbildning på heden, motorstadion och i
Gumboda Hamn
Visning Hv verksamhet, utställning mm
Visning av historik, utställning och förevisning med tidstypisk utrustning mm
Kvällen avslutas med HvMk konsert
Musikkårerna uppträder på olika platser under dagen
Olika föreningar från Robertsfors/ Ånäset kommer vara representerade

Inbjudna bl a:
RiksHvch
Roland Ekenberg
C MR N
Olof Granander
C SkyddC
Jan Demakesse
Kamratföreningar från Norr- och Västerbotten är inbjudna till arrangemanget men står själva
(alternativt värdförbandet bistår ) för resor, mat etc. Inget särskilt program kommer hållas då
verksamheten i övrigt bedöms fylla dagen.
Välkomna till en informativ dag på en historisk plats!

Jan Flodin C Västerbottensgruppen

Reservation för ändringar.

