HÅNDBOK
FOR
NORDISKE MARINESTEVNER

Håndboken omhandler alle arrangementer i forbindelse med planlegging og avholdelse av
nordiske Orlogsstevner.

Håndboken inneholder prinsipielle retningslinjer for stevner og deltakelse i disse.
Og veiledning for selve planlegging og gjennomføring av stevner.

Det er viktig at det er enighet i de nordiske foreninger om å følge disse retningslinjer, slik at
nordiske marinestevner også i fremtiden kan gjennomføres i henhold til de fastsatte
bestemmelser.

Hvis det ved bruk av denne håndboken måtte komme forslag til forbedringer eller tilføyelser
eller kommentarer skal disse meddeles de øvrige orlogsforeninger.
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HISTORIE
Siden 19?? Er de Nordiske Militære Kameratforeningens stevner avholdt på skift
mellom Norge, Sverige, Danmark og Finland.
På disse stevnene deltar medlemmer av de Nordiske soldat og Orlogsforeninger.
Da medlemmer fra spesielt Hærens Soldatforeninger utgjør den overveiende del av
deltagerne har det imidlertid kun vært plass til et fåtall medlemmer fra nordiske
orlogsforeninger.
Under samtale på det xx. Nordiske Militære Kameratforeningsstevne i Norge i 1979
mellom Fredrik Taube, formann for Flottans Män i Sverige, Preben Heise og Torben
Jensen, formann og nestformann for Marineforeningen i Danmark, ble det uttrykt
beklagelse over at det var så liten deltagelse fra orlogskammerater som deltok på
disse stevnene. Fredrik Taube kom derfor opp med ideen om at på like år
utelukkende skulle være deltagere fra nordiske orlogskamerater. Derved ble det
muligheter for at mange orlogskamerater kunne møtes hvert annet år ved stevner
som hadde et maritimt innhold.
Fredrik Taube’s idé ble straks tatt opp av Marineforeningen som påtok seg å
arrangere et slikt stevne allerede året etter.
Det første nordiske orlogsstevne fant sted i dagene xx til xx juni 1980 i Danmark,
Hvor deltagerne var innkvartert på Søværnets Eksercerskole i Auderød. Samtidig
ble innholdet lagt fast for et slikt arrangement, og den måten dette stevne
ble holdt på, har stort sett holdt seg siden.
Planlegging og gjennomføring av et nordisk marinestevne er naturligvis en stor
oppgave for vertsforeningen. Det krever således lang tid og mange krefter for å få
alle detaljer på plass.
Men også for de øvrige foreninger er det viktig at:




Tidspunkt
Møtested
Deltagerpris

Blir meddelt på et så tidlig tidspunkt som mulig, idet foreningene skal ha den
nødvendige tid til å kommunisere detaljene til deres medlemmer og likeledes
ha tilbakemelding fra disse.

INVITASJON TIL ORLOGSFORENINGENE
Så snart tidspunkt, møtested og deltagerpris er fastlagt, skal det utsendes en
offisiell invitasjon til de øvrige nordiske orlogsforeninger.
Denne invitasjon skal sendes ut senest 6 måneder før stevnets anholdelse.
Invitasjonen skal utover de nevnte detaljer likeledes inneholde opplysning om
påmelding og betalingsfrister samt navn på kontaktpersonen hos den
arrangerende forening og endelig opplysning om, hvordan betaling skal foretas.
Det skal opplyses om transportmuligheter d.v.s. om det kan reises med
offentlige transportmidler, samt hvilke muligheter det måtte være for eventuell
videretransport til innkvarteringsstedet og omkostninger for denne.
Alt dette med henblikk på å kunne opplyse deltagerne om den totale omkostning for
den enkelte.
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DELTAGERE
Den arrangerende forening avgjør selv, hvor mange som kan delta fra hvert land.
Men deltagelse i de nordiske marinestevner er utelukkende forbeholdt medlemmer
Av:
Marineforeningen
Flottans Mån
Norges Orlogsforbund
Laivaston Kilta
Ektefeller og andre, som ikke er medlem av disse foreninger, kan således ikke
delta.
De enkelte foreninger er selv ansvarlige for at deres deltagere følger de
retningslinjer som er fastlagt av den arrangerende forening – herunder regler for
påkledning, tobaksrøking, bruk av alkohol og i øvrig god og kameratslig oppførsel.
PÅMELDING
Den arrangerende forening fastsetter regler for påmeldingen – herunder hvilke data
man ønsker for deltagerne, samt fristen for endelig påmelding.
Når en forening har endelig påmelding med antall deltagere, er dette bindende.
I tilfelle senere avbud kan refusjon av for meget betalt ikke påregnes.

PROGRAM
Siden det første stevne I 1980 har programmet stort sett vært uendret og vært
som følger:

Fredag: Ankomst, registrering og innkvartering
Stevneåpning
Kameratslig samvær

Lørdag: Utflukt
Ledermøte
Festmiddag

Søndag: Stevneavslutning
Klargjøring og avreise
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Den arrangerende forening har naturligvis mulighet for at endre på nevnte
program, såfremt dette av praktiske grunner finnes formålstjenelig.
Ved ankomsten skal hver deltager få utlevert et detaljert program. Dette skal
inneholde møtetider for de enkelte programpunkter, regler for påkledning,
reglement for innkvarteringsstedet, samt øvrige generelle retningslinjer. Programmet
bør også inneholde et kart over innkvarteringsstedet, slik at deltagerne kan finne
frem.

ANTREKK
Ved flaggheis og flagghal bæres alltid foreningens uniform
Likeledes skal deltagere bære foreningens uniform ved offisielle programmer
herunder besøk hos militære og kommunale myndigheter.
Ved utflukten om lørdagen kan deltagerne dog være iført privatklær.

DISTINKSJONER
Ved følgende programpunkter bæres vedkomnes distinksjoner:
 stevneåpning
 Festmiddag
 Stevneavslutning
Distinksjoner bæres i henhold til den enkelte forenings fastsatte regler.

STEVNEÅPNING
Oppstilling
Hvert lands deltagere stiller opp på tre geledd med foreningens fane foran midterste
rekke. Foreningens formann/president står foran flagget
Flaggheis
Hvert lands nasjonalflagg heises særskilt i den offisielle rekkefølge, og etter
flaggheis synges landets nasjonalsang.
Åpning av stevne
Den arrangerende forening bestemmer selv av hvem og hvordan stevne offisielt skal
åpnes. Og om flaggheis skal foretas før eller etter den offisielle åpningen.
Det er imidlertid normalt at formann/president for den arrangerende forening ønsker
deltagerne velkommen, hvoretter sjefen ønsker velkommen til stedet og foretar den
offisielle åpning av det nordiske marinestevne.
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UTFLUKT
Lørdagens utflukt skal være en opplevelse for deltagerne. Dog bør det tilstrebes, at
utflukten har relasjon til marinen, men kan alternativt være en spesiell kulturell
opplevelse.
Tilretteleggelse av utflukten bør dog tilgodese deltagernes alder, og videre bør
hjemkomsten legges opp slik at deltagerne gis anledning til kunne ”slappe av”.

LEDERMØTE
I forbindelse med stevnene avholdes et ledermøte, hvor det deltar 2-3
representanter for foreningenes ledelse, og møte holdes normalt på lørdag
ettermiddag.
Den arrangerende forening stiller et passende lokale til rådighet, og er likeledes
ansvarlig for, at det skrives referat fra møtet.
Møtets formål er å gi en gjensidig orientering om de enkelte forbund/ foreningers
status,
utveksling av ideer, kommunikasjon forbund/foreningene i mellom, samt en generell
drøftelse av fremtidige stevner.

FESTMIDDAG
Ved lørdagens festmiddag kan den arrangerende forening invitere gjester, og disse
plasseres sammen med formann/president for de øvrige foreninger.
De øvrige deltagere bør fortrinnsvis blandes, slik at kameratskapet
mellom de nordiske kammerater. Dog bør der tas hensyn til
eventuelle språklige forhold, idet man jo gjerne skulle kunne snakke med
hverandre.
Ved festmiddagen foretas normalt overrekkelse av forskjellige hedersbevisninger
og gaver, og dette bør sammen med offisielle taler på forhånd planlegges nøye.
Eventuell underholdning under middagen bør så vidt mulig Ikke ta for lang tid.
Selve middagen bør avsluttes ca. kl. 23.00, slik at det blir tid til det etterfølgende
kameratslige samvær.
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STEVNEAVSLUTTNING
Søndag formiddag avsluttes stevnet, og foreningene stiller opp på samme måte som
ved stevnes åpning.
Den arrangerende forenings formann/president holder avslutningstalen
og kommanderer deretter flagghal av de nordiske flagg, alle flagg hales samtidig.
Deretter gis ordet til formann/president for den forening/forbund, som skal arrangere
det neste stevne.
Denne takker for det avholdte stevne og innbyr til det neste.

KLARGJØRING FOR AVREISE
Deltagerne er ansvarlige for, at rommet er i samme stand når de forlater det, som
da de kom.
D.v.s. tom emballasje skal fjernes, gulvet skal feies, sengetøy være anbrakt som
foreskrevet
-------------------------------------------------------------------- 000OOOO000 --------------------------------------------------------------
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