Riksförbundet Sveriges militärkulturhistoriska föreningar, RSMF
Riksförbsekr.

Protokoll fört vid det X. Nordiska samverkansmötet i Kungälv 19 oktober 2019
Anm. Samverkansmötena, från början benämnda planmöten, började inom ramen för 1700-t föreningarna (karolinsk
motsv. tid) och har nu utvecklats till att bli ett möte för alla de olika militärkulturhistoriska föreningar som vill delta. 19.
oktober. Mikael har sendt invitasjonen som PDF-fil, og .

Inledning med presentation förbundet, BEC och programmet följt av mat i form av en välsmakande gryta som
hade färdigställts av värdföreningen.
§ 1. Öppnande och välkommen (Riksförbstyrordf Lars-Göran Larsson och lokal värd ur BEC)
Lars-Göran Larsson förklarade mötet öppnat kl 13:50.
§ 2. Val av mötessekreterare
Mikael Andersson valdes till mötessekretare.
§ 3. Presentatonsrunda och kontroll av närvaron.
Var en fick presentera sig enligt närvarolistan. Kort info om respektive förening.
Närvarolista enligt bilaga 1. (Gjordes före mötets öppnande).
./1
§ 4. Organisaton i framtden för samverkansmötena
Det har kommit förslag om att vi skall skapa en gemensam kommitté för mötena.
MAnd: Hittills beslutas på mötet när nästa möte skall vara och vilken förening som är lokal värd. Möten hålls två gånger
om året. Protokoll skrivs av utsedd sekreterare och RSMF ansvarar för arkivering och distribution av protokollen.

Diskuterades dagens läge och landsvisa problem med informationsspridning m.m. Diskuterades även
kontaktlistor och de två facebookgrupperna (RSMF:s och Scandinavian re-enactment groups w/friends)
Vi behöver arbeta mer med att tydliggöra den multikrona verksamheten1 (alla tidsepoker) och därmed komma
bort från inledningen med bara 1700-t.
Överenskoms att respektive land utser en kontaktperson för att tillsammans t.v. utgöra ett underlag för
samverkansmötena:
Sverige: Riksförbundsstyrelsen (riksförbsekr som verkställare) (bas och sammanhållande)
Norge:
Norsk artillerilaug (då ingen norsk riksorganisation finns överenskom de deltagande föreningarna
om detta).
Danmark: Tordenskiolds Soldater Fladstrand
Finland: (Ingen representant deltog, uppdrogs åt RSMF:s riksförbsekr att samverka med de finländska
föreningarna om frågan).
§ 5. Rapporter om evenemang sedan förra mötet (Här kan ni skriva in rapport om genomförda större
aktiviteter direkt i dagordningen, skriv in i datumordning!)
5.1. December-mars Karl XII:s likfärd och begravning
Genomfördes under årets början med avslutning i Stockholm på Karlbergs slott och
Riddarholmskyrkan. Evenemang ägde rum i Uddevalla, Lidköping och Stockholm.
1Kronos (grekiska: Κρόνος). Kronos är tdens och åkerbrukets gud och avbildas ofast med en skära. Han benämns av Homeros som
"den listge".
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5.2. 31.mai – 1. juni Lystleir på Rygge Bygdetun
Artillerihistorisk Forening (AHF) arrangerte sin årlige lystleir på Rygge og fikk besøk av flere deltakere
enn vanlig. På det meste var vi rundt 70 deltakere fra fjern og nær, også fra Sverige og Danmark. Alle
tidsperioder fra 1685 til 1905 var representert, og vi fikk også besøk av svensk middelalder. Det ble en
innholdsrik, spennende og lærerik helg.
Fra enhver etter evne …
Lystleiren drives ut fra mottoet at alle må hjelpe til etter evne, og i år som tidligere år fungerte dette
utmerket. Tusen takk for all hjelp!
Leiren ble reist torsdag og fredag. Fredag bakte vi 50 brød i bakerovn, og det var nok til alle hele
helgen. Noen besøkte også forsvarsmuseet (2. verdenskrig), og det var meget interessant.
Lørdag var det kanoneksersis og man trente iherdig på salutter. Skytebanen ble brukt, men den kan
dessverre bare brukes av «moderne» våpen – den er ikke godkjent for svartkruttvåpen. På kvelden var
det forbrødring – uten en eneste slåsskamp, men mye mat, musikk, sangleker og andre barneleker for
små og store, og ikke minst trivelig samvær.
Søndag er bygdedag, og den var svært godt besøkt. Publikum besøkte de forskjellige områdene i leiren
og ble godt mottatt i alle tidsepoker.
Flere avdelinger viste eksersis, og alle svarte på utallige spørsmål fra store og små.
Vi fikk gode tilbakemeldinger fra besøkende, bygdedagskomiteen som er arrangør og Moss2020 som
sponser oss.
Lystleiren ble innholdsrik med mange fine telt og leirer, blant annet en flott 1905-leir med våpensmed
og kvinneaktivister. Markedsbodene var fargerike og tilbød alt fra urte-remedier til keramikk og klær –
både for reenactere og «normale» gjester.
Tusen takk til alle deltakere som var med på å gjøre helgen så vellykket!
Det ligger mange bilder på Artillerihistorisk Forenings Facebook-sider!
Enda større i 2020
2019 var et vellykket prøveangrep på neste års lystleir, hvor det blir feiret tre hendelser:
·
Moss by blir 350 år
·
Rygge kirke, som ligger like ved leiren, fyller 900 år. Landets eldste kirke som fortsatt er i bruk!
·
Moss og Rygge kommuner slår seg sammen til én.
Vi gleder oss til neste år og håper enda flere (også fra Sverige og Danmark) vil komme og bidra til en
trivelig og interessant helg. Meld gjerne interesse for å delta tidlig, slik at vi får en idé om hvor mye
plass vi trenger til telt og leirer. Økonomien vår er god, og deltakelse, samt mat og alkoholfri drikke, er
naturligvis gratis. I noen tilfeller kan vi kanskje også bidra med reisegodtgjørelse (avhenger av tildelt
støtte).
Arrangøren av bygdedagen er svært velvillig innstilt, og kan være behjelpelig med mer plass om
nødvendig. Mer informasjon om 2020 kommer ganske snart.
Kanonhilsen fra Bente-Lill Øygard på vegne av Artillerihistorisk Forening
5.3. 7-13 august Baggenstäket (Tomas Lindell, SLC)
Planeringen började redan hösten 2018 med kontakt och införsäljning av projektet till chefen Museét Hamn. Det
var trögt i starten, alla inblandade förstod nog vilken ekonomisk och arbetsmässig utmaning projektet skulle bli.
Jag hade olika förslag på eventets utformning och vilken bas vi skulle ha, ett förslag var ett tältläger vid
Sjöhistoriska Museét. Nära till Gärdet och Armémuseum och ett fint område logistiskt. Det var då tänkt att bara
under söndagen åka till Baggensstäket och en uppvisning där.
Detta upplägg föll på att varken Armémuseum eller Livgardet var intresserade av att ekonomiskt hjälpa till.
Då sökte jag och Museét Hamn stöd från Nacka kommun, ”Stora Kulturstödet”. Hamn fick fullt stöd för
genomförandet och jag fick ungefär hälften av vad jag begärt. Kravet från Nacka Kommun var då att eventet
skulle utgå från Skogsö vid Baggensstäket.
Programmet blev då följande:
8:e augusti. Ankomst och träning pikar med överste Einar Lyth.
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9:e augusti. Avfärd till Vaxholm där ryssar och finländare ansluter för uppvisning på Kastellet.
Studiebesök på Vira Bruk.
10:e augusti. Avresa med färja från Skogsö in till Skeppsbron, lunch på Riddarholmen, marsch
genom Stockholm via Kungliga Slottet och Kungsträdgården till Armémuseum och
stridsuppvisning.
11:e augusti. Korum, stridsuppvisning med pikar och förevisning Slaget vid Baggensstäket.
Totalt var vi ca 220 reenactors från Sverige, Finland, Ryssland, Norge, Estland och Lettland.
Trots många logistiska utmaningar blev det ett mycket lyckat event, tack vare god planering och
heroiska arbetsinsatser från alla inblandade.
Se t.ex. kommentarer från min ryska kollega Boris Megorskij:
Hi Tomas,
We have seen some really well organized large GNW events (thanks to Keimo and Goran, and surely there
were others I did not attend), I think it will not be overstatement to say that Staket was exceptional in terms
of organization of such a multi-location four/three-day long event. Four combats in three days! And what a
fourth one!
Thank you, Peter and all the support team.
And as usual - despite we were three days there - it was not enough time to hang out with each other and have
enough time together. A good sign of a good event with good people.
Yours, Boris
Se bilder av den duktige ryska fotografen Alex Goss: http://photo.goss.ru
// Tomas Lindell, Ordförande Svenska Lif:Compagniet, +4670-344 41 19

5.4. 8-11/8 Tordenskiolds dage i Frederikshavn
Der var kritik af at der skulle en seperat billet skuespilområdet, er taget til efterretning.
Soldaterlejren var delt i to lejre, der er et stort ønske om at samle alle militærgrupper i et område, vi
prøver om det kan lade sig gøre, pladsen er begrænset, vi ser på ønsket.
Tordenskiolddagene var plaget af heftig regn, som satte sit præg på alle deltager, men på trods var
humøret højt..
Der bliver Tordenskioldsdage igen i 2020, dato er endnu ikke godkendt af arrangør(Fonden
Tordenskiold) vi forventer at kende datoen inden udgangen af året.
§ 6. Genomgång av den gemensamma kalendern vad avser kommande aktviteter (Länk till kalendern)
Förslag gällande evenemangslistan:
Vedr. arrangementslisten, så savner jeg tlf.nr. og mailadresse på personene som står som kontaktperson for det
enkelte arrangement.
(Det vil da være lettere å få tidlig informasjon om det enkelte arrangement i god tid,
slik at man kan få gitt beskjed til arrangør at man er interessert som gruppe å delta i arrangmentet.)
Med vennlig hilsen
Pål Chr. Bentzrød
Staværn Fort Tambourer af 1716
Mötet fann förslaget gott och det är upp till respektive arrangör att även meddela kontaktuppgifter i
evenemangslistan.
Evenemangslistan per 19/10, bilaga 2.
./2

Påminns om att evenemangslistan är redigeringsbar för alla med länken, man kan välja att skriva in själv - eller
sända ett emeddelande till RSMF:s förbundssekreterare (sekreteraren@rsmf.se alt. .nu) (eller annan) för att få
hjälp.
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§ 7. Säkerhetsfrågor
7.1. Dokumentaton av olyckor
Tordenskiolds Soldater Fladstrand fremlægger dokumentation for de ulykker som foreningen har været
involveret i. Dokumentationen vil være tilgængelig online, link fremkommer senere.
Fremlægger hændelsesforløb om ulykke som skete i 2016 og som endte i en retssag der først er afsluttet
forår 2019. (arkeliet.dk) (inloggning: 28101690) Informationen FÅR INTE spridas!
Denna hemsida kan vi använda för att dela information (rapporter och övrig dokumentation) från
tillbud.
•
•
•
•
•

Se över föreningsförsäkringar (och medlemmarnas egna försäkringar (ekstremsportforsikkring))
och hur de är upplagda. OBS! Rättshjälp
Eltändningar är osäkra.
Våra respektive säkerhetsreglementen är viktiga (innehåll och att följa dem).
Oerhört viktigt att föreningarna skriver tillbudsrapporter (MALL?). (SE: till RSMF:s säkansv)
Risk- och säkerhetsanalys (RSA)

7.2. Skjutolyckan vid Høytorp fort den 17 maj
Vad har hänt? Vilken ammunition har använts? Officiell rapport?
Pjäs: 7,5 cm kanon m/1901 (norsk)
Olyckan skedde vid laddning av kanon. Den drabbade förlorade underarmen. Politisaken är inte klar.
Mer information kommer när polisutredningen är färdig.
7.3. Skjutolycka i Farsund i Vest-Agder 7 juli 2019
Under trening på bruk av munnladningskanon for deltakelse i Kaperspillet 2019 fikk en mann i 20-årene
tilhørende Farunds 3-die batterie brannskader på armene og skader i flere fingre på høyre hånd.
Kanonen gikk av i det han holdt hånden foran munningen på kanonen i forbindelse med lading.
Hendelsen ble meldt inn til AMK 7. juli klokken 14:19.
I følge en representant for Farsunds 3-die batterie, var alle rutiner og sikkerhetsbestemmelser fulgt, og
hendelsen oppfattes som både tragisk og uforståelig.
Det er opprettet politietterforskning. Mere informasjon om denne hendelsen kommer så snart
etterforskningen er avsluttet.
7.4. SE: remissomgång Råd och anvisningar för säkerheten vid militärkulturhistorisk verksamhet
m/2013
Ändringsförslag till rubricerat dokument är utsänt till medlemmarna (remissomgång) och beslut skall
tas vid nästkommande riksförbundsmöte i Kalmar i mars 2020. Arbetet led av förbundets
säkerhetsansvarige Peter Holmgren, Nerike-Wermlands regemente (NWR) Länk till förslaget (pdf-fil):
https://drive.google.com/file/d/1aOfKU_v2Neft2Vk5GdVsxbKoqlIYjDqt/view?usp=sharing
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§ 9. Föranmälda frågor (här för Du in frågor som Du vill föranmäla innan mötet)
Inga föranmälda frågor förelåg.
§ 10. Övriga frågor (uppkommer på sittande möte)
Inga övriga frågor förelåg.
§ 11. Nästa möte n:r 1/2020 (N:r XI)
N:r XI 14 mars i Danmark, Frederikshavn. Lokal värd: Tordenskiolds soldater Fladstrand.
N:r XII 24 oktober (PREL) i Norge, Stavern. Lokal värd: Tordenskiolds soldater Stavern.
Vi skall ha en dialog med Tröndelag och Finland inför 2021.
§ 12. Mötets avslutande
Mötesordförande Lars-Göran Larsson tackade värdförening och särskilt Christina och Linda som stått för
förpläganden och förklarade mötet avslutat kl. 17:09.

Middag på den grekiska restaurangen Calisto i Kungälv kl 18:00. På söndagen en tvåtimars guidetur på Bohus
fästning för de som så önskade i soligt och vackert väder under ledning av “kommendanten” Ulf Karmark.

Kungälv dag som ovan

Mikael Anderson
Mötessekreterare
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Bilaga 1 till
Protokoll X. Nordiska samvm

Näravarolista vid det X. Nordiska samverkansmötet i Kungälv lö 19/10-2019
Förening

Deltagare (efternamn,
förnamn)

13de batteri

Lindahl, Jane Ann

13de. Batteri

Mobilnummer

Epostadress

Närvarande:

+4791846466

Kjet-j3@online.no

Ja

Johansen Kjetil R

+4791846466

Kjent-j3@online.no

Ja

Anno 1700 — Tordenskiold
Reenactment

Knotten, Runar

+4791180037

Rknotten@me.com

Ja

Artillerihistorisk Forening, AHF

Øygard, Bente-Lill

+47 93087932

bentelill@godtstoff.no

Ja

Artillerihistorisk Forening, AHF

Øygard, Terje

+47 97181690

terje@godtstoff.no

Ja

Baroniet de Borreau

Heidenberg, Ingvild
Synøve

4795465980

ingvild.heidenberg@t
oma.no
Ja

Baroniet de Borreau

Kristiansen, Thor Arne

4790910099

far@fredfiber.net

Bohus Elfsborghs Caroliner, BEC

Gustafsson, Kåge

kage_gustafsson@ho
+46 705 354527 tmail.com
Ja

Bohus Elfsborghs Caroliner, BEC

Karmark, Ulf

+46 705 420478 Ulf@karmark.se

Ja

Ja

Christianssand Artillerie Compagnie
(CAC)
JUUL, Stein Anton

+4748993705

steinjuul@hotmail.co
m
Ja

Christianssand Artillerie Compagnie
(CAC)
MELAND, Ole Morten

+4791685537

olmortem@online.no Ja

4740738868

geworbne@gmail.co
m
Ja

Det Norske Geworbne Infanterie
Regiment

Wang Gulbrandsen,
Ruben

Det Norske Geworbne Infanterie
Regiment

Östman, Siv

Fredrikshald Borgervæpning

Johansen, Arild

47 913 94 088

barrikaden@live.no

Fredrikshald Borgervæpning

Østby, Trond

47 926 67 396

taarnstua@hotmail.c
om
Ja

Grevskabet Laurvigen Adel og
Artilleri Comapnie

Hauge, Per Olav

+47 41327007

pohauge@live.no

Grevskabet Laurvigen Adel og
Artilleri Comapnie

Norløff, Hans Peter W.

+47 90779911

hans.peter@norloeff.
com
Ja

Jämtlands Fältartilleri och Westgiöta
Gustavianer
Bäcklund, Daniel

Nej
Ja

Ja

dandyism001@gmail
+46(0)709923111 .com
Ja

Kong Frederik IV's Tambourafdeling
af 1704
Jonassen, Arne Ivar

Ja

Kong Frederik IV's Tambourafdeling
af 1704
Jonassen, Monica

004790616074

oiestein@online.no

Ja

monaanitarin@gmail.
com
Ja

Marked anno 1700

Ringsrød, Mona

RSMF styrelse

Andersson, Mikael

RSMF styrelse

Larsson, Lars-Göran

076-052 80 33

ordforanden@rsmf.se Ja

Sandefiords Borgervæbning

Tranøy, Arnstein

+47 90192642

diversesvada@gmail.
com
Ja

Svenska lif:compagniet (RSMF)

Lindell, Tomas

Tordenskiolds Soldater Fladstrand

Johannsen, Ole

RSMF_Fac_2019_X Nordiska samvm_Protokoll
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+4676-761 05 64 mandlit@me.com

Ja

Deltog via
SKYPE.
+45 20475053

orj@tordenskiold.dk Ja
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Tordenskiolds Soldater Fladstrand

Nielsen, Laurits

Tordenskiolds Soldater, Stavern

Dahlé, Steinar

Tordenskiolds Soldater, Stavern

Strand, Tone

Tordenskiolds Soldater, Stavern

Thorstein, Knut
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+45 28931006

laurits@tordenskiold.
dk
Ja
Ja

004798828264

tonestrand2@gmail.c
om
Ja
Ja
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Bilaga 2 till
Protokoll X. Nordiska samvm
Evenemangslistan per den 19/10-2019
Datum:

La
Plats:
nd

Händelse: (Färgmarkerade innebär
möten/planläggning eller annan
verksamhet et.c.)

2019-01NO, Handöl, Armfelts återtåg (besök Handöl 11/1) 11--12 (10- SE Östersu Karolinervinter (12/1) (to och sö resdagar)
13)
nd
2019-0117--19

NO Brekka Teater: Karolinerspelet 2019
bygdetu
n,
Tydal

2019-01-24

SE Uppsala Vinterpromotion vid Uppsala universitet
(genomförs m 7,5 cm kan m/02 och i attila
m/1872)

Arrangör:
Jämtlands
fältartilleri, JFA

Status:
Genomfört

Kontaktpe
rson:
Mikael
Andersson

Uppsala universitet Promotionerna
och Jämtlands
äger rum två
fältartilleri, JFA
gånger årligen.

Mikael
Andersson

2019-02-02 DK Frederi Tordenskiolds Soldater Fladstrand 20 års
kshavn Jubilæum

Tordenskiolds
Indbydelse på vej
Soldater Fladstrand

Laurits
Nielsen

2019-02-02 NO Fredrik Kyndelsmessemarked
stad

Kong Frederik IVs under planlegging Katharina
Tambourafdeling af
Hoffman
1704

2019-02-23

SE Stockho Karl XII:s begravning, minnesmässa på Karlbergs SLC och RSMF
lm
slott 23 februari

2019-03-02 NO Arendal Strømsbu gård Ball

Tomas
Lindell
Under
planlægning

2019-03-16 NO Sarpsbo IX. Nordiska samverkansmötet
rg

Norske geworbne
regiment

Inbjudan har gått
ut 10/2.

2019-03-23

RSMF

Under
planläggning

SE Götebor RSMF:s riksförbundsmöte (årsmöte)
g

Mikael
Andersson

2019-04-06 NO Stavern Sikkerhedskursus

Norsk artillerilaug

2019-05-04

BEC

Ferdig planlagt

Kåge
Gustavson

2019- 05-17 NO Fredrik 17.maiparade
stad

Fredrikstad
kommune

Ferdig planlagt

Carl Henrik
Amundsen

2019-0523--26

SE Värmla Karolinsk fälttjänstövning -norska infallet mot
nd... Värmland 1719

SLC m.fl. 23-26
maj

Ferdig planlagt

Peter
Holmgren

2019-05-24

SE Uppsala Vårpromotion vid Uppsala universitet (genomförs Uppsala universitet Video från
vårpromotionen
m 7,5 cm kan m/02 och i attila m/1872)
och Jämtlands
2018:
fältartilleri, JFA

SE Kungäl Lägerliv
v,
Marieb
erg

Jørn Kildedal

Mikael
Andersson

https://www.faceboo
k.com/william.nisser
/videos/pcb.1015656
1083486518/213951
4776062787/?
type=3&theater&ifg
=1

2019-06-01 NO Fredrik Kongen kommer på Kongsten
stad

Kong Frederik IVs under planlegging Arne Ivar
Tambourafdeling af
Jonassen
1704

2019-0531--06-02

NO

Artillerihistorisk
forening (AHF)

2019-0607--09

NO Tromøy Oplevelseslejr
,
Arendal

Rygge Lystleir på bygdetunet Rygge
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under
planläggning

Arendal Borgerlige Ferdig planlagt.
Militaire
Innbydelse sendt.

Bente-Lill
Øygard
Trine Gjerde
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2019-0614--16

NO

2019-0628--30

Flisen
skans 1700 og 1800 tallet. Leier. 2 slag

Skansen vel Solør
salutt

AVLYST

DK Sønder Kampen om Als (1864)
borg

Historiecenter
Dybbøl Banke

under planlegging Bjørn
Østergaard

2019-0629--30

SE Götebor Tordenskjölds anfall mot Nya Älvsborg
g

BEC

Kopiera från 2017 Ulf Karmark

2019-07-10

SE Marstra 1719
nd

Preliminärt

2019sensommer

SE Strømst Marsj til Strømstad
ad

under planlegging Tor Ulsnæs

2018-0808--11

SE Stockho
lm med
omgivni
ngar

Genomfört

2019-0815--18

DE Wismar Schwedenfest

BEC i samarbete
Under
med staden Wismar planläggning
et.c.

Ulf Karmark

2019-0809--11

DK Frederi Tordenskioldsdage
kshavn

Frederikshavn

Laurits
Nielsen

"Ostkusten 1719". (7. Marma skjutfält (samling
SMHA, RSMF,
och övning), 8. Vaxholms fästning, ev. Norrtäljte, SLC, Hamn
Vira bruk., Läger slås vid Bagggenstäket., 10.
museum i Nacka.
Evenemang på Armémuseigård i Stockholm, 11.
Stäket - batalj följt av besök i Södertälje. 13.
Ceremoni i Stäket - 300 år.) - se rapport om hur
det blev i detta protokoll.

2019-08-24 NO Halden Kampen om bybrua

Fredrikshald
borgerbevæpning

Kjetil R
Johansen

Lars-Gjøran
Larsson

Tomas
Lindell,
Lars-Göran
Larsson

Under
planläggning

Pål Robin
Gule

Under
planläggning

Peter
Holmgren

2019-0831--09-01

DE Stralsu Schill-tage (1809)
nd

2019-0927--29

SE Borghol Renässansläger, Borgholms slott
m

CR

Under
planläggning

Bengt
Nordström

2019-10-11

SE Sundsv Promotionssalut för Mittuniversitet
all

JFA

Under
planläggning

Mikael
Andersson

2019-10-19

SE Kungäl X. Nordiska sammarbeidsmøte Høst 2019
v

RSMF, BEC lokal
värd.

Kallelse utsänd.

Kåge
Gustavson.

2019-11-30 NO Kjevik St.Barbara feiring

CAC

Jørn
Kildedal.

2019-12-07 NO Stavern St.Barbara feiring

TSS

Arnstein
Tranøy

2020-01-31

JFA

Under
planläggning

Mikael
Andersson

KFT

Under
planläggning

Öistein
Kristiansen

Under
planläggning

Jarle
christiansen
abmilitaire@
gmail.com,
Trine Hjerde
Oderman
ABM

Under
planläggning

Laurits
Nielsen

SE Uppsala Vinterpromotion Uppsala universitet (genomförs
m 7,5 cm kan m/02 och i attila m/1872)

2020-02-29 NO Fredrik Musikkhistorisk evenemang
stad
2020-02-29 NO

Strøms
bu gård
Arendal Skuddars ball

Arendal Borgerlige
Militaire Militaire

Frederi
kshavn XI. Nordiska samverkansmötet, vår 2020

Lokal värd:
Tordenskiolds
soldater Fladstrand

2020-03-14 DK

2020-03-21

SE Kalmar RSMF:s riksförbundsmöte (årsmöte) 2019
RSMF och lokal
(Observatörer från nordiska föreningar välkomna värd CR.
som observatörer)

Under
planläggning

RSMF och
CR.

2020-04-dd

SE Kungäl Lägerliv
v,
Marieb
erg

Under
planläggning

Ulf Karmark
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2020-0501--03

NO

Hove Levende Leir
gård,
Tromøy

Under
planläggning

Jarle
christiansen
abmilitaire@
gmail.com,
Trine Hjerde
Oderman
ABM

Arendal Borgerlige
Militaire Militaire
2020-05-09

SE Kungäl Nordisk stormaktstid 1600-1700-tal på. (Vem
v,
skall ha fästningen...)
Bohus
fästning

BEC

2020-05-23

SE

BEC

2020-05-29

SE Uppsala Vårpromotion vid Uppsala universitet (genomförs JFA
m 7,5 cm kan m/02 och i attila m/1872)

Under
planläggning

Mikael
Andersson

2020-0605--07

NO Fredrik Kongen Kommer 1704
stad

KFT

Under
planläggning

Carl Henrik
Amundsen

2020-0605--07

NO

ArtilleriHistoriskFo Under
rening
planläggning

Bente-Lill
Øygard, Tlf.
+47
93087932.
Mail: bentelill@godtstof
f.no

2020-0626--28

DK

Dybböl skanse
museum

Under
planläggning

Bjørn
Østgergaard.
kampenomal
s@1864.dk

2020-0703--05

SE Kungäl Medeltidsdagar på Bohus fästning
v

Bohus fästning,
BEC

Under
planläggning

2020-07-04 NO Stavern Slaget om Dynekilen

Tordenskiolds
soldater Stavern

Under
planläggning

Tone Strand,
+479882826
4,
tonestrand2
@gmail.com

2020-0807--09

DK Frederi Tordenskioldsdage
kshavn

Fonden
Tordenskiold

Dato mangler
bekræftelse

Laurits
Nielsen

2020-0813--16

DE Wismar Schwedenfest

BEC

Ferdig

Christina
Petersson,
christina.b.pe
tersson@gma
il.com

2020-0821--23

NO Halden Haldens beleiring i 1660 (mil och civ)

Fredrikshald
borgerbevæpning

Under
planläggning

Pål Robin
Gule

2020-0918--20

SE Brattfor Beredskapstid (andra världskriget), norska
sheden polititropper m.m.

Nerike-Wermlands
regemente, NWR

Under
planläggning

Peter
Holmgren

2020-10-17

DE Leipzig Völkerschlacht 1813

2020-10-24 NO Stavern XII. Nordiska samverkansmötet

Tordenskiolds
soldater Stavern

Under
planläggning

2020-11-dd

RSMF/SLC

Under
planläggning

Christiansands
artillerie
compagnie, CAC

Under
planläggning

ES
T

Lund

Slaget vid Lund 1676.

Rygge Lystleir på bygdetunet Rygge med jubileum mm.
(Moss fyller 350 och kyrkan 900 år) Alla
tidsepoker.

Als

Slaget vid Als 1864 (möjlighet att låna uniform)

Narva Slaget i november 1700 (320 år). Utökat
1700 arrangemang med även besök i Riga.

2020-12-05 NO Kjevik, S:ta Barbara
Kristian
sand
2020

DK Fredens Freden kommer
borg

2021-01-29

SE Uppsala Vinterpromotion Uppsala universitet (genomförs
m 7,5 cm kan m/02 och i attila m/1872)

RSMF_Fac_2019_X Nordiska samvm_Protokoll

Tomas
Lindell

JFA
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2021

SE Götebor Stadens 400-års jubileum
g

RSMF

2021

SE Stockkh Livgardet 500 år 1521-2021
olm

RSMF, Livgardet

Under
planläggning

2021-05-21

SE Sundsv Slaget vid Selånger (sista slaget under Stora
all
Nordiska Kriget) och Sundsvall 400 år, 16212021. (Den 25 maj är dagen för själva "slaget" det är inte klart att det blir just helgen före).

JFA (prel)

Idéstadiet, besök
gjordes 2019-0914 och
arbetsgrupp (AG)
bildades.

2021-05-28

Lars-Göran
Larsson

(+4676-761 05
64,
sekrjfa@artille
ri.se)

SE Uppsala Vårpromotion vid Uppsala universitet (genomförs JFA
m 7,5 cm kan m/02 och i attila m/1872)
ArtilleriHistoriskFo
rening

2021-0603–06

NO

2021-0821--23

Generalrapport för EURS (Europeiska
NO Halden militärhistoriska förbundet, årsmöte)

Rygge Lystleir på bygdetunet Rygge.

2021-09-29 NO Larvik Laurvigen Kjøbstad 300 aar
2021

Mikael
Anderson

NO

Under
planläggning

Bente-Lill
Øygard, Tlf.
+47
93087932.
Mail: bentelill@godtstof
f.no
Trond Östby

Larvik kommune,
Larvik museum, GL Idéstadiet

Per Olav
Hauge

Feltmanøver

2022
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