
 
 

Velkommen til årets Kongen Kommer i 2018! 
 
 
 

Kong Frederik Den IVs Tambourafdeling af 1704 ønsker Dere 
velkommen til dette årets evenement i Gamlebyen, Fredrikstad. 
Vi skal som vanlig ønske vår kjære Kong Frederik IV 
velkommen til vår by den siste helgen i mai. Dato i år blir fra 
24. til 27. mai. Vi håper Dere har anledning å komme allerede 
torsdag 24. mai for å reise leir.  
 
Dette blir den 20. gangen Tambourafdelingen ønsker Hans 
Majestet Kong Frederik IV velkommen til byen. 
 
Nytt av året er at vi skal gjenskape en skoledag for 8. klassinger 
hvor disse skal få se og lære litt om hvordan livet i leir kunne 
være på tidlig 1700-tall. Vi ønsker oss aktive bidrag fra Dere i 
skoleringen av disse elevene. Vi vil sette stor pris på om Dere 
kan være med på en god utdanning av våre elever. Skoledagen 
starter fredag 25. kl. 09:00 og varer til kl. 14:00. 
 
Alle dager fra kl. 0730 til 0830 kan mat for dagen hentes. Mer 
info og detaljer kommer. 
 
 
Fredag blir det felles bespisning i leirområdet for våre gjester  
kl. 1800. 
Gruppene vil bli mottatt av en liaison for nødvendig info 
vedrørende sikkerhet med mer. Liaison vil være tilgjengelig 
allerede på torsdag for de som ankommer da. 
 
 
Lørdag. Flagget heises kl 10:00. Vi oppfordrer alle til å møte opp 
for felles avmarsj gjennom byen. 
Svenskene kommer! Et kort angrep fra våre kjære venner fra 
Sveariket må vi være forberedt på…  
Kl 13:00, Vår Kjære Kong Frederik IV ankommer byen.  
 
 



 

 
 
 
I løpet av ettermiddagen vil svenskene prøve å innta vår kjære 
by. Byen vil forsvare Konge og folk som best vi kan. 
Dagen avsluttes som seg hør & bør, med forbrødring. Mer 
detaljert program kommer for helgen. 
 
 
Søndagens program er under utarbeidelse. Vi har ønsker og 
planer for formiddagen. 
Dette er avreisedag, og vi oppfordrer de gruppene med kortest 
reise tid/strekning til å rive sin leir sist. Og så sent som mulig. 
Vi har den største forståelse for at de med lang reise hjem bryter 
opp tidligere.   
 
Følg med på våre Facebook-sider. Mer detaljer og info vil 
komme i nær fremtid.  
https://www.facebook.com/groups/725677987605845/ 
 
Spørsmål ang arrangementet kan stiles til: kk@tambour.no 
 
Øvrige spørsmål kan også rettes til den samme adressen som 
påmelding. 
 
Link for påmeldingskjema: 
https://docs.google.com/forms/d/1NEgF2mOrtHoqFvm-hPu-
To9gMuMq7g1DkhMAnL04PPw/edit  
 
Kart over området følger som eget vedlegg. 
 



VIKTIG: Alle inviterte deltagere / foreninger som bærer eller 
anvender våpen, for eksempel musketter, blankvåpen og annet, 
skal gjennom Deres egen forening eller egenhendig være i 
besittelse av de nødvendige tillatelser for bruk, oppbevaring og 
anvendelse av disse. 
 
Rus i forbindelse med arrangementet under den offisielle delen 
aksepteres ikke. Rusmidler og våpen hører ikke sammen. 
Sikkerhet og fremferd ovenfor publikum og oss alle som aktører, 
er det viktigste. 
 
Velkommen til en hyggelig helg i Gamle Fredrikstad! 
 
Med vennlig hilsen  
Kongen Kommer Komiteene 2018 
 
 
 

 
 

 


