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GarnO Nr 1502

Mj Greger Lundkvist Tel 070-526 83 82
e-post: greger.lundkvist@mil.se
Svar före

GarnO nr 1502, Veterancermoni, Garnisonensdag
och Vårfest fredag v.522 (2015-05-29)
(2 bilagor)

1.

ORIENTERING

Försvarsmakten genomför årligen en veteranceremoni vid Sjöhistoriska museet på Djurgården med
kransnedläggningar och andra hedersbetygelser. Ceremonin äger rum den 28-29/5 i anslutning till
veteranmonumentet.
Inom Bodens garnison genomförs motsvarande lokal veteranceremoni den 29 maj i regementsparken.
Ceremonin i Boden samordnas med Garnisonensdag och efterföljande vårfest för anställd personal.
Hemvärnet 75 år kommer att uppmärksammans i anslutning till veteranceremonin.
Reservofficerare vid I 19 och A 9 avtackas i anslutning till veteranceremonin och inbjuds delta.

2.

EGEN UPPGIFT

Förbanden inom Bodens garnison skall genomföra veteranceremoni, Garnisonensdag och vårfest
samordnat under en dag.
Övriga DUC tillhörande I 19 genomför veteranceremoni lokalt vid respektive plats.

a.

Syfte

FM Veteranceremoni genomförs för att hedra och minnas avlidna/omkomna/stupade kamrater och
visa erkänsla för gjorda insatser och uppoffringar. Ceremonin riktar sig till Försvarsmaktens personal,
utlandsveteraner/veteraner, intresseorganisationer/kamratföreningar och anhöriga.

(grelun01)
Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

E-post, Internet

Norrbottens regemente
Box 9105
961 19 Boden

Norrbottensvägen 3

0921-34 80 00

0921-34 93 45

exp-i19@mil.se
www.forsvarsmakten.se/i19
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Garnisonensdag genomförs för att på ett enkelt sätt, internt förevisa I 19 och A 9 materiel och
verksamheter samt att ge de stödjande enheterna (FMLOG, FMV mm) och anhöriga till I 19 och A9
personal möjlighet att få kunskap i förbandens verksamheter och materiel.

3.

GENOMFÖRANDE
a.

Allmänt

Dagen i Boden genomförs gemensamt av I 19 och A 9 där övriga stödenheter i Boden och
kamratföreningarna inbjuds att delta. I och med att Hemvärnet firar 75 år samma dag så kommer en
särskild inbjudan att skickas via utbildningsgrupperna till hemvärnsveteraner. Dagen avslutas med en
garnisonsgemensam vårfest där deltagandet är frivilligt. Deltagandet under dagen är obligatoriskt för I
19 och A9 personal som är i tjänst. Avsteg får ske efter överenskommelse med C I 19 och C A9 och
enhetschefer.
Anhöriga till anställda är välkomna att delta hela dagen och även på vårfesten och bär då själv
eventuella kostnader för deltagandet.

b.

Säkerhet och bevakning

Anställda som mottar anhöriga skall vara ledsagare för dessa, vilket innebär att dessa möts upp och
lotsas in på området av den anställde.

c.
Tid
0730-0845

0830
0855

0900-1000
1000-1030
1030-1250

1255

1300
1302-1315
1315-1415
1415-1530
1530-1630
1900-

Stomprogram
Verksamhet
Egen verksamhet vid enheterna.
Förberedelser materiel för
förevisning iordningställs.
Fanförare på plats för förövning
Samtliga enheter på plats för
veteranceremoni i regementsparken.
Veteranceremoni
Fika i regementsparken.
Egen verksamhet vid enheterna.
Slutliga förberedelser av
förevisningarna.
Förbanden uppställda för
avlämning
Avlämning till Garnisonschefen
Garnisonschefens öppningsanförande
Garnisonstävling
Vandra runt på utställningsstationer
Avstädning av området
Vårfest

Ansvarig

Anmärkning

Resp DUC

Plats: I 19 kaserngård
Placering för resp enhet enl. bilaga 2
Skiss garnisonensdag

G3

Plats: Regementsparken
Placering för resp enhet enl. bilaga 1
Skiss veteranceremonin

Garnch
G0
Resp DUC

Plats:
Plats: I 19 kaserngård

Plats: I 19 kaserngård
Placering för resp enhet enl. bilaga 2
Skiss garnisonensdag

Idrott

Enskilt
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Indelning, gruppering och uppgifter

Inbjudna föreningar


Anmäler föreningsvis senast 2014-05-12 till g0-i19@mil.se.
- Antal deltagande personal i veteranceremonin.

I 19 och A 9 förband samt inbjudna i Garnisonen



A9





Anmäler enhetsvis senast 2014-05-12 till g0-i19@mil.se.
- Antal deltagande personal i veteranceremonin.
- Antal deltagande anhöriga i veteranceremonin.
Tillser att inga civila fordon och övrig materiel finns i utställningsområdena.

Avdelar 1.e och 2.e fanförare till egen fana vid genomförandet av veteranceremonin.

Förevisar förbandsmateriel enligt förbandschefs bestämmande.
Deltar i möten och förövning.

I 19 Regementsstab
G0

G1






Beställer kaffe och kaka till veteranceremonin.
Tillser att Svenska fanor och flaggfot finns vid ceremoniplatsen.
Ansvarar för inköp av krans till veteranceremonin.
Deltar vid möten och förövning.




Stödjer I 19/G3 vid planering och genomförande av veteranceremonin.
Ansvarar för att via infobrev bjuda in intresseorganisationer/kamratföreningar/
utlandsveteraner att delta vid veteranceremonin.
Ansvarar för anhöriginformation i samband med veteranceremonin (före och efter).
Ansvarar för beställning av hemvärnets musikkår samt kontakten med Estetprogramet vid
Björknäsgymnasium.
Ansvarar för genomförandet av I 19 reservofficersavtackning enligt separat program.
Avdelar garnisonspastor för genomförande av korum.
Stödjer G9 med underlag för folder till veteranceremonin.
Deltar vid möten och förövning.







G2

G3




Säkerställer inpassering vid huvudgrind och kanslihusgrind samt anvisar parkeringsplats för
besökande.
Storflaggning på I 19 och A 9 område + FN flaggan på I 19 område.




Samanhållande för planering och genomförandet av dagen.
Ansöker om medgivande för tung transport (strv) till I 19 område.
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Ansvarar för dokumentation av veteranceremonin (foto och artikel på EMILIA) samt övrig
verksamhet under dagen.
Tillverkar folder till veteranceremonin med underlag från G1.
Ansvarar för kontakter med pressen
Deltar vid möten och förövning.

UtbsE
 Ansvarar för ljudanläggningen och talarstolen iordningställs till genomförandet av
veteranceremonin och därefter för att utrustningen finns upprättad på I 19 kaserngård till
kl.1230.
 Ansvarar för städning och utsmyckning av regementsparken samt städning av kasernområdet
beställs (sopning av asfaltsytor, ”hyvling” av kaserngård samt sedvanliga blommor m.m.).
 Leder garnisonstävlingen och detalj samverkar vid behov med DUC avseende den materiel
som erfordras för tävlingen.
 Deltar vid möten och förövning.
Pbat





Jbat



Avdelar 1.e och 2.e fanförare till I 19 fana vid genomförande av veteranceremonin.
Tillser att städning genomförs vid egna yttre städområden inom regementet.

Förevisar förbandsmateriel enligt C Pbat bestämmande.
Säkerställer att grusplanen vid Leding/Understödskompaniet är tömd på fordon så att
A 9 kan nyttja området.
Deltar i möten och förövning.

Genomför veteranceremoni den 2015-05-29 i Arvidsjaur enl C Jbat bestämmande.
Genomför hemvändar- och besökshelg 2015-06-12—13 enl. C Jbat.

Utbildningsgrupperna
 Kiruna, Härnösand och Östersund genomför veteranceremoni enligt respektive
utbildningsgruppchefs bestämmande.
 För utbildningsgruppen i Umeå enligt Garnisonschefen för Umeå garnisons bestämmande.
 Norrbottensgruppen deltager i Garnisonsfirandet i Boden.

e.

Garnisonstävlingen

Under Garnisonens dag genomförs en lagtävling att där det finns höga krav på kondition och styrka.
Garnisonsmästare utses som erhåller priset att nyttja nordpoolens relax för hela enheten vid valfritt
tillfälle.
Lagsammansättning om fem personer per lag. Anmälan till idrott-i19-pve@mil.se senast 2014-05-22.
Kompanierna vid Pbat och Artbat deltager med två lag/kompani. Övriga enheter vid I 19 och A 9
deltager med ett lag/enhet.
Om det finns fler lag som önskar delta kan det anmälas till idrott-i19-pve@mil.se senast 2014-05-22.
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Inbjudna enheter och föreningar

Nedan angivna enhet och föreningar är genom denna order inbjudna att delta vid genomförandet av
garnisonens dag samt efterföljande vårfest. Vid önskemål om att ställa ut materiel vid genomförandet
meddelas detta till i19-g3@mil.se och representant för enheten/föreningen deltar vid
samordningsmötet enl. punkt i. Samordning.
FMLOG i Boden
FMV/FSV i Boden
Bodens kamratföreningar (inbjuds genom KF samordnings enhet)
Sveriges veteran förbund (fredsbaskrarna Norr)
Föreningen P 5
Traditionsgruppen Pjäs och Motor

g.

Vårfesten

Vårfesten är ett samarrangemang mellan I 19 och A 9 mässföreningar och är av karaktären ”Pub
kväll”. Alla anställda med anhöriga i Bodens garnison är inbjudna att deltaga.
Genomförande
Tid:
2015-05-29 kl.1900
Plats:
Tre Renar
Kostnad:
En mindre kostnad kommer att tas ut i detta ingår enklare förtäring.
Bindande anmälan till vårfesten sker senast 2015-05-20 till
gunni.lundberg@mil.se eller g0-i19@mil.se

h.

Informationstjänst

Respektive förbands informationsavdelningar samverkar om hur dokumentationen av garnisonens
dag skall samordnas och publicerar detta på respektive förbands hemsidor.

i.
Möte 1
Tid:
Plats:
Deltagare:

Möte 2
Tid:
Plats:
Deltagare:

Samordning
v.517 torsdag, kl.0800-0930
C I 19 Ordersal
G0, G1, G3, Pbat, UtbsE, A9
Mässoff ur I 19 och A 9
Kallas till vid behov

Slutligt samordningsmöte
Tid:
v.521 måndag, kl.1300-1430
Plats:
Konferansrum staben (I 19 Kanslihus)
Deltagare: G0, G1, G3, Pbat, UtbsE, A9
Mässoff ur I 19 och A 9, ev. andra inbjudna utställare.
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LOGISTIK
a.

5.

Datum

Ekonomi

LEDNING

I 19/G3 ansvarar för samordningen av dagens verksamhet

Johansson, Nils
SC I 19
Handlingen är fastställd i Försvarsmaktens elektroniska dokument- och ärendehanteringssystem.

Sändlista
A9
FMLOG
FMV
Samtliga kamratföreningar
Sveriges veteran förbund
Oscar II Soldathem
Föreningen P 5
Traditionsgruppen Pjäs och Motor

(avsett för enheter i Boden)
(avsett för enheter i Boden)
(avsett för KF samordnaren)
(avsett för Fredsbaskrarna Norr)

Inom I 19
Regch
Brigch
SC
RegFv
G0-G9
MR N Stab
3.brigstab
Pbat
Jbat
FMVE
UtbsE
FH Nord
LplE N

(avsett för staben och samtliga utbildningsgrupper)
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