GRATIS

MEDLEMSKAP
Under 2019 erbjuder Sveriges
Veteranförbund alla veteraner
att bli medlem utan kostnad.
Medlemskapet gäller för 2 år och
endast för nya medlemmar.

Sveriges Veteranförbund verkar för att
alla Sveriges veteraner ska få det stöd
de en gång givit andra. Förbundet
värnar om veteraners intressen, hälsa
och plats i samhället, men arbetar
också för att alla veteraner, civila
som militära, ska ses med respekt
och få den erkänsla de förtjänar av
allmänheten, myndigheter och den
politiska makten.
Fyll i talongen nedan och lämna in den
i SVFs profiltält under ÖS-dagarna.

VAR VÄNLIG OCH TEXTA TYDLIGT!
Ja, jag vill bli medlem

Ja, jag vill bli stödmedlem (t ex anhörig/vän)

För- och efternamn		
Personnummer		
Adress			
Postadress		
E-post			
Telefon hem/mobil		
Önskad lokalförening
Internationell erfarenhet
(Insatsbeteckning, t ex FS17)
Ordinarie medlemsavgift i Sveriges Veteranförbund är 230:- kronor/år

www.veterantraffen.se

ÖS26 Veteranträffen i Halmstad 2019

VÄLKOMMEN TILL ÖS26!
För 26:e gången öppnar veteranträffen på Ringenäs skjutfält utanför
Halmstad! För information angående avgifter, boende, mat och sanitet
hänvisar vi till veterantraffen.se. Ingen alkoholförsäljning på området.

Lördag 13 juli
09:50			
Samling för de som ska åka bussarna in till Halmstad och 		
			delta i Veteranmarschen.
10:00			Bussarna avgår
10:30			Samling vid Stora Torg/Köpmansgatan.
11:00			Avmarsch
11:20			
Marschen ankommer Norre Katts Park. Cermoni genom			
förs enligt särskilt program.
12:15			
Ceremonin avslutas och det bjuds på fika.		
12:35			
Veteranmarsch tillbaka till Stora Torg, därefter marsch till
			
Ringenäs för de som önskar.
13:00			
Bussarna går tillbaka mot Ringenäs. Avfärd från Brogatan.

PROGRAM
Torsdag 11 juli
12:00 		
21:00			
Fredag 12 juli
			

Check Point Charlie öppnar för ÖS26!
Dans och party på Truckers Inn

16:00			Föreläsning
			
Kongo Magnéli berättar om “Livet efter Missionen”
ca 17:15			Föreläsning
			
Roland Strandberg håller samma föredrag som på fredagen

Yallan vid matsalen håller öppet

16:00			Föreläsning
			
Roland Strandberg håller ett föredrag som heter
			
“Sjöman Legionär och Livvakt”
22:00			
Lamnells Kapell rockar loss på Truckers Inn!
			

HISTORIA

20:30			
22:00			

Thomas Berkan Bergqvist intar scenen och kör sina hits!
Lamnells Kapell rockar loss ännu en gång!

Söndag 14 juli
17:00			

ÖS26 stänger chackpoint Charlie och låser bommen!

			
Vi tackar alla besökare, funktionärer och alla andra som
			
har hjälpt till och bidragit till att göra ÖS26 till en minnes			värd veteranträff!

Tony Petersson och Raul “Ralle” Leppälä körde första träffen ÖS01 sommaren
1994 på Hagöns Camping Östra Stranden. Deltagarna var 75 personer. Sedan
2003 har träffen arrangerats på Ringenäs skjutfält utanför Halmstad. Deltagandet
har ökat från år till år och förra året var vi drygt 1 000 personer på ÖS25.
ÖS26 genomförs med stöd från Sveriges Veteranförbund,
Försvarsmakten och Veteranmarschen

