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Befälsutbildningsförbund
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Frivilligförsvarets dag och fanvakt på
Nationaldagen mån 6 juni 2005 i Stockholm
Omfattning:
1. Bemanning av Luftvärnsförbundets monter för rekrytering av vuxna och
ungdomar under ”Frivilligförsvarets dag” kl 1000-1800 på Raoul Wallenbergs
torg. Informationsmaterial och anmälningsblanketter medförs av Madebrink, som
även organiserar ett avlösningssystem för bemanning av montern, respektive
besök av övriga frivorgs utställningar m.m.
2. Representera Luftvärnsförbundet med en fanvakt under firandet av
Nationaldagen. Ett ”festtåg” (fanparad) marscherar från Kungsträdgården kl 1730
till Skansen för en ceremoni i närvaro av kungahuset, stats- och försvarsledningarna m fl. Ceremonin direktsänds i tv, och är slut ca 2030.
Således två separata aktiviteter som samordnas. Avståndet från Raoul Wallenbergs
torg till Kungsträdgården är ca 200 m. Huvudansvarig för vårt deltagande i
”Frivilligförsvarets dag” är förbundsordförande Olle Madebrink tfn 070-5752573,
respektive för fanvakten: vice förbundsordförande Michael Reberg tfn 0703-006004.
Utrustning:
Fältuniform m/90 med fältjacka, grön fältmössa (ej camouflage) och svarta kängor. För
fanvakten tillkommer vita damasker och vit livrem genom Rebergs försorg. Uniform och
kängor, liksom hår och skägg, skall vara välvårdade och representativa för förbundet
och Försvarsmakten!
Utspisning:
Lagad lunch, på plasttallrik mt, samt eftermiddagsfika tillhandahålls genom lottornas
försorg på Raoul Wallenbergs torg. Middag (hamburgare motsv.) för fanvakten inköps
genom Rebergs försorg.
Förövning för fanvakten:
Ceremonin på Skansen förövas söndag 5 juni kl 1800. OBS gäller endast Reberg samt
förste och andre fanförare. Utrustning: civila kläder.
Fanparaden förövas med hela fanvakten under måndag em 6 juni genom Rebergs
försorg. Samling vid Luftvärnsförbundets monter kl 1500.
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Transport:
Spara alla biljetter så får du ersättning för dina utlägg!
Förövning för förste och andre fanförare söndag 5 juni
SL-buss 676 avgår från Norrtälje kl 1620. Reberg möter med bil utanför huvudingången
till Östra station (busshållplats ”Tekniska högskolan”) vid framkomst kl 1730. Samt
svarar för återtransport till Östra station efter förövningen.
Frivilligförsvarets dag för samtliga måndag 6 juni (helgdag)
SL-buss 676 avgår från Norrtälje kl 0740, därefter tunnelbana till station
”Östermalmstorg”. Promenad längs Birger Jarlsgatan till Dramaten. Korsa Nybroplan
över till Raoul Wallenbergs torg. (Promenaden rekognosceras med fanförarna under
fredagen, se även kartskisser nedan.) Samling på torget kl 0915.
Hemresa från Tekniska högskolan med SL-buss 676 kl 2135, åter Norrtälje ca 2235.

Skiss över Raoul Wallenbergs torgs läge:
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Michael Reberg
Vice förbundsordförande
Mobil: 0703- 006 004
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