
KRISTIANSAND ORLOGSFORENING 

Stiftet 1952 

«Fra gast til admiral« 

INFORMASJON OG INVITASJON TIL FESTMIDDAG. 

Landsmøte NOF og Nordisk Marinestevne.     

Kristiansand Orlogsforening er i år arrangør for NOFs Landsmøte og Nordisk 

Marinestevne. Begge arrangementer vil bli avviklet på Luftforsvarets stasjon 

Kjevik i tiden 3. – 5. juni. 

NOFs landsmøte vil bli avholdt fredag 3. juni fra kl. 0900 til kl. 1145. 

KOF stiller med tre valgte delegater. KOFs medlemmer for øvrig er velkomne til 

å delta som observatører, og er også velkomne til lunchen etterpå.  

Det blir servert lunch fra kl 1200. Pris kr. 60,- 

Av hensyn til lunchen må vi be om påmelding. 

 

Nordisk Marinestevne åpner offisielt med flaggheis kl. 1300 samme dag. 

Det er i år 50 tilreisende deltakere, 12 svenske og 15 danske delegater i tillegg til 

representantene fra Oslo, Drammen og Bergen orlogsforeninger. Finland har 

dessverre meldt avbud. KOF stiller med 6 delegater. 

 

De nordiske Marinestevner avholdes hvert annet år på rundgang mellom 

nasjonene. I 2014 ble stevnet avholdt i Gøteborg i Sverige. I 2018 står Finland for 

tur. Hensikten med stevnene er å vedlikeholde den sosiale kontakten og pleie 

vennskapet med de nordiske kollegaer i et hyggelig miljø med maritimt innhold. 

 

Etter åpningen vil deltakerne få en orientering og omvisning på flystasjonen, 

med en sosial samling i orlogsstua om kvelden.  

Lørdag 4. juni blir en militærhistorisk sightseeing med besøk og omvisning på 

kanonmuseet «Batteri VARA» på Møvik. Lunch på Kilden, deretter bekransning 

av minnesmerket over falne kystartillerister 9. april 1940 på toppen av Odderøya 

med en historisk orientering. 

Dagen avsluttes med festmiddag i Messe 1 på flystasjonen. 

Her er KOFs medlemmer med ledsagere velkommen til å delta. 

Meny: Aperitiff og 3-retters middag: hjemmelaget gravlaks marinert i Harald 

Hårfagre aquavit, reinsdyrmedaljong og panacotta.  

Kuvertprisen er kr. 350,- inkl. 3 drikkeenheter. 

Her må vi også be om påmelding innen 27. mai kl. 1200. 

Påmelding til sekretæren. 
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