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Förbundet vill med denna enkla skrivelse redan nu bjuda in er 
vackra kommun att delta och stödja Veteranmarschen 2018. 
 

 
 

Veteranmarschen 2018 kommer att genomföras med start i Skellefteå med tänkt 
målgång på Treriksröset.  

– Vi genomför Veteranmarschen för att uppmärksamma och hedra Sveriges alla 
civila och militära veteraner, säger Per Lennartsson, tf. generalsekreterare på 
Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna. Det är också ett sätt att låta veteranerna 
synas i samhället. Deltagarna får otroligt mycket uppskattning på vägen. Det gör 
det lätt att förstå att arrangemanget har blivit så populärt på så kort tid, avslutar Per 
Lennartsson. 

 
"Svensk Veteran är den individ som vid något tillfälle har genomfört internationell 
tjänst eller beredskap med uppgifter som har sanktionerats av världssamfund 
och/eller svenska staten." 
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Veteranmarschen har blivit ett av Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarnas mest populära 
arrangemang. I somras pågick vandringen i 11 dagar från Gävle till Skellefteå. Sedan Lars-
Göran Nyholm, initiativtagare till Veteranmarschen och Årets Veteran 2014 premiäråret 2013 
gick marschen från Ystad till Hindås har marschen haft många tusen deltagare som gått hela 
eller delar av marschen, detta för att visa att veteraner ställer upp för och hjälper varandra 
och för att återuppleva gemenskapen från utlandsinsatsen. 

För att kunna genomföra ett så här stort evenemang är vi i behov av all hjälp vi kan få från de 
kommuner som vi marscherar igenom. Då vi redan tidigare år har haft ett gott stöd från de 
kommuner som vi passerat så hoppas vi inför 2018 års marsch naturligtvis på ert samarbete 
och er stöttning när vi kommer till just er kommun. 
De stora bitarna i denna stöttning gäller kost och logi för cirka 30 personer under ett dygn. 

Marschen är öppen för all utsänd personal, anhöriga och allmänheten. Vi har även 
handikappade som deltar! 
Vi hoppas att ni också vill hjälpa till att sprida informationen om Veteranmarschen i era 
nätverk. 

Insamlingskampanj                  
Under hela marschen görs en insamling där vi säljer Gula Bandet, överskottet går till 
Kamrathjälpen. Ur Kamrathjälpen kan veteraner och anhöriga söka ekonomiskt stöd. 

30 mils vandring 
Veteranmarschen 2018 kommer som föregående år innebära cirka 30 mils vandring men 
med ett speciellt koncept. Med de stora avstånden som är mellan städerna i norr kommer vi 
att behöva ”bussa” marschdeltagarna till de utvalda städerna, där de sedan kommer att 
genomföra marschetapper.  

Tilltänkta städer 2018 
Skellefteå – Piteå – Arvidsjaur – Boden – Luleå – Kalix – Haparanda – Övertorneå – 
Överkalix – Gällivare – Kiruna – Pajala – Karesuando – Treriksröset 

När                          
Vi har ännu inte spikat marschdagarna men det kommer att bli i slutet av juli och början av 
augusti som marschen kommer att genomföras. 

Veteranmarschens genomförande genom åren.   
 2013 Ystad – Hindås.     
          2014 Hindås – Örebro.    
                   2015 Örebro – Stockholm.    
      2016 Stockholm – Gävle.   
               2017 Gävle – Skellefteå 

Samt städer däremellan där marschen blivit väl emottagen av olika dignitärer.  
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Tveka inte att höra av er om ni har några frågor! Genom åren har marschen genererat 
över 300 artiklar i tv, radio och tidningar så marschen är en möjlighet att synas 
tillsammans med veteraner runt om i städerna som vi passerar under cirka 12 dagar.  

 

Hemsida: www.veteranmarschen.se 

Videoklipp från 2015: vimeo.com/103530062 

Kontaktpersoner Veteranmarschen 2018: 
P-G Dolk, Projektledare, Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna 
070-879 90 89, e-post: pg.dolk@sverigesveteranförbund.se 

Per Lennartsson, Informationschef, Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna 
070-879 90 86, e-post: per.lennartsson@sverigesveteranförbund.se 

 
 

Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna finns till för alla svenska veteraner. En veteran är en person 

som internationellt deltagit i fredsfrämjande eller humanitära insatser. Det kan vara en brandman som 

hjälpt till utomlands vid en jordbävningskatastrof, en polis som arbetat utomlands för 

Rikspolisstyrelsen eller en soldat som gjort FN-tjänst. Den gemensamma nämnaren är att de har ställt 

upp när världssamfundet kallat till insatser för fred i världen. 

H.K.H. Prins Carl Philip är höge beskyddare av Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna. 
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