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Klättring och åkning av fordon sker på egen 
risk. Barn som provar Försvarsmaktens 
utrustning bör hållas under uppsikt av 
vuxen. Beakta kläm- och fallrisk.

1. Titta – Prova – Fråga
Vi visar upp vår utrustning, möt våra soldater och befäl. 
Här finns stridsvagn, stridsfordon, pansarterrängbil, 
personlig utrustning, vapen, med mera.

2. Fanor & Fanfar. 11:00
Vid ceremoniplatsen hälsar regementschefen alla gäster 
välkomna under öppningsceremonin.

3. Action – Insats. 13:30
Stor stridsuppvisning kl. 13:30 där våra enheter visar upp 
hur dagens soldater löser sina uppgifter. På fältet kommer 
det under dagen även kontinuerligt hållas mindre uppvis-
ningar i olika moment.

4. Åk med! 10:00–15:00
Provåk våra stridsfordon. Vi kör fram till 15:00 men köerna 
stänger 13:30 så att alla köande hinner åka.

5. Veteran- och anhörigstöd
• Veteran? Möt såväl våra veteransamordnare
 som Fredsbaskrarna.

• Anhörig? Träffa våra ideella organisationer som 
 arbetar med stöd till dig som är anhörig.

• Hur är det i Mali? Våra veteraner svarar på era frågor.

6. Södra skåningarnas kamratförening
Pansarhistorisk utställning med äldre band- och hjulfordon.

• 12:15  startas de gamla fordonen upp för en fordonsmarsch.

7. Lär känna Södra skåningarnas historia
Förbandets traditionsrum med historiska samlingar. Ett litet 
”museum” väl värt ett besök.

• Information från kamratföreningen.

8. Totalförsvaret i Skåne
Träffa några av våra samarbetspartners.

• Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

• Länsstyrelsen i Skåne.

•  Blåljusenheter från regionen.

9. Försvarsmaktens logistik
FMLOG berättar om sitt arbete och visar upp allt från 
strumpor till hur man transporterar tunga fordon.
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Regementet är öppet för allmänheten, LÖRDAGEN 13 MAJ, klockan 10–15. VÄLKOMNA!

information – Rekrytering 
Vi svarar på dina frågor kring 
Försvarsmakten och rekrytering.
Träffa även frivilligorganisationer 
och försvarsungdom.

i Sjukvårdsberedskap Lunch serveras mellan 11:00 och 14:00 KAFFE serveras under hela dagen

3


