3. Program
Under dagen den 29 maj, kl. 1100 – 1900, kommer Försvarsmakten, andra myndigheter och
organisationer orientera besökare om sin verksamhet i ett gemensamt utställningsområde.
Detta kommer att förläggas till Gärdet närmast Sjöhistoriska muséet.
Veterandagens officiella program börjar kl. 0900 genom att FM Generaldirektör bjuder in
ledamöter från utrikes- respektive försvarsutskottet för ett seminarium med veterantema.
Vidare bjuder C INS krigsdekorerade veteraner på lunch i mässtältet mellan kl. 1200-1300.
ÖB har därefter en mottagning för särskilt inbjudna i Sjöhistoriska museets minneshall mellan
kl 1300-1400, följt av själva ceremonin mellan kl. 1430-1545.
Efter ceremonin sker samkväm i mässtält i anslutning till Sjöhistoriska museet, där en enklare
måltid kommer att serveras.
På utomhusscenen delar Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna ut priset ”Årets Veteran”
följt av underhållning av fältartister och rockbandet Mustasch.

3.1 Skisser
Hela området

Utställningsområdet

3.2 Program för generalrepetitionsdagen 2017-05-28
Kl 10001200

Kl. 1300

Kl. 14001530

SFHM kontrollerar status på fanor och standar.
Fanförare från FM förband, skolor och flottiljer med fanor och standar
samlas utanför entrén på Sjöhistoriska muséet för direktiv. Lunch genom egen
försorg, restaurangen på Sjöhistoriska muséet är öppen.
Samling på läktaren vid ceremoniplatsen för genomgång med musikkår, kör,
stor fanvakt, kransbärare, podieflyttare, FM fanborg med fanor, fanförare från
veteranorganisationerna och myndigheter med fanor.
Förövning av inmarsch och ceremoni mm.

3.3 Program för Veterandagen 2017-05-29

Kl. 0900
Kl. 1100
Kl. 1200
Kl. 1300
Kl. 1330
Kl. 1345
Kl. 1400
Kl. 1405
Kl. 1415
Kl. 1420

Kl. 1425
Kl. 1430
Kl. 1545
Kl. 1545
Kl. 1645
Kl. 1700
- ca 2030

Deltagare i politikerseminarium hämtas vid Slottskajen.
Utställningsområdet öppnar.
C INS lunch i mässtältet med särskilt inbjudna krigsdekorerade veteraner med
anhöriga.
ÖB mottagning för särskilt inbjudna gäster i Sjöhistoriska museets
minneshall.
Musikkår, Fanvakt, FM fanborg, fanförare från veteranerna med fanor
samlas på samlingsplats.
Marschgruppering på särskild plats i ordning; Musikkår, FM fanborg, fanvakt.
Genomgång med berörda avseende detaljer för kransnedläggning
(vid behov).
Inmarsch av musikkår, varefter samlingsmusik spelas
Inmarsch av fanborg och utgångsgruppering överst på läktarna
Samtliga inbjudna, myndighetschefer, inspektörer, förbandschefer,
attachéer, veteraner, medaljörer, anhöriga m fl. skall ha intagit sina platser.
Kransbärarna intar position vid veteranmonumentet.
Inmarsch av fanvakten
Ceremoni påbörjas
Ceremonien avslutas
Mat och samkväm i mässtältet.
Sveriges Veteranförbund delar ut priset till ”Årets Veteran”.
Veterankonsert från utomhusscen. Fältartister och Mustasch underhåller.

3.4 Program för press och media
En pressträff med ÖB och eventuellt statsministern och/eller Försvarsministern förbereds att
kunna hållas i anslutning till Sjöhistoriska museet kl 1400-1415. Då tiden är knapp och
ceremonins starttid är styrande är det av största vikt att dessa tider respekteras och tydligt
kommuniceras till eventuellt deltagande representanter från media.

6. Utrustning
Musikkår: Paraduniform m/ä 1886, stor parad
Stor fanvakt: Paraduniform m/ä 1886, stor parad
Övrig militär personal: Daglig dräkt (vapenrock/innerkavaj, utmärkelser bärs i form av medaljer,
skärmmössa samt svarta handskar).

Regnkappa skall medföras om vädret så kräver. Order om bärande under genomförandedagen ges av
Kommendantstaben.

7. Logistik
För besökare finns lunch att köpa i mässtältet.

Personal som utgör funktionär eller utställare förses med lunch. Detta förutsätter att man
föranmält sitt behov till Ali Ravan (ali.ravan@mil.se)
Kostnadsfri middag serveras i mässtältet efter genomförd ceremoni till föranmälda gäster.
Anmälan görs via separat anmälningssida som nås via försvarsmaktens webbplats.
Detta gäller även funktionärer och utställare.
Parkering för funktionärer och utställare sker på Greve von Essens väg (se skiss under 3.1).
Detta kräver dock parkeringstillstånd som kan hämtas i informationstältet under
genomförandedagen. I samband med detta erhålls också stöd med att låsa upp bommen vid
infarten till Greve von Essens väg.
För nyttjande av VIP-parkering vid Sjöhistoriska museet krävs föranmälan till veteran@mil.se
innehållande namn, organisation och registreringsnummer. Den begränsade tillgängliga ytan
gör dock att platserna kommer att prioriteras.

Larsson, Torbjörn
C FM Veteranenhet

