
Avdelinger og deltakere i det militære spillet bes om 
å innfinne seg fredag 27 om ettermiddagen for gjen-
nomgang av lørdagens hendelser og arrangement. 
Briefing skjer på fortet fredag omkring kl 21:00. Re-
tur hjem skjer søndag formiddag.

NB: På grunn av krigen i Ukraina er vi i skrivende 
stund usikre på våre muligheter til bruk av salutter 
og fremvisning av 1700-tallets krigføring og forma-
sjoner. Det kan hende at publikumsforestillingen 
blir en fremvisning av fortet og det indre soldatlivet 
kombinert med avdelingsmessig eksersis for Hans 
Majestet. Vi ber derfor avdelinger og deltakere om 
også å forberede seg på en slik variant i år.
 

INVITASJON
til 

1704 Kongen Kommer!

Lørdagen blir i sin helhet brukt til fremvisninger for 
publikum. 

Vi arbeider i øyeblikket med vårt tradisjonelle pro-
gram for dagen:

• Flaggheis
• Eksersis/trening/ forberedelser
• Oppstilling / inspeksjon
• Avmarsj til bryggen 
• Oppstilling i påvente av kong Frederik IVs 
 ankomst
• Kongens ankomst med tilhørende inspeksjon
• Parademarsj gjennom festningsbyen til
 Kongsten Fort

• Oppvisning for majesteten (slag eller eksersis). 
Denne kan eventuelt gjøres fler ganger og tilpasses 
publikums interesse og tilstrømning.
• Finaleavslutning på oppvisningen
• Alle rykker inn i fortet
• Opprydding / inspeksjon

Avslutning for dagen: Forbrødring med trivsel og 
grillmat på Kongsten Fort og i proviantmagasinet 
dersom været ikke er på vår side.

Søndag: Klargjøring til retur til hjemmebase. Opp-
rydding.

Herved inviteres du / din avdeling / gruppe
til

årets gjennomføring av spillet 1704 KONGEN KOMMER ! i Fredrikstad.

Spillet gjennomføres lørdag den 28/5 2022 på Kongsten Fort
som ligger rett utenfor Gamlebyen i Fredrikstad. Den dagen avsluttes med en 

forbrødring
for alle deltakerne i det gamle proviantmagasinet på fortet. 

Praktisk gjennomføring:



Bevertning: 
Kong Frederik IVs Tambourafdeling spanderer ser-
vering fredag kveld, frokost og lunsj lørdag og frokost 
søndag. Forbrødringen er også betalt av KFT. Vi ser-
verer grillmat med tilbehør etter gjør-det-selv-meto-
den. Vi fyrer opp griller, og setter frem råvarene, så 
betjener hver enkelt seg selv. Drikkevarer må imid-
lertid den enkelte besørge selv – etter ønske, behov 
og økonomi. 

Overnatting: 
Hver enkelt deltaker / avdeling må besørge og bekos-
te egen overnatting. 
Det er anledning til å overnatte i telt, men det må i 

såfall medbringes. Toalett er inne i fortet. 
Det er muligheter for hotellplass i GAMLEBYEN HO-

TELL (Voldportgaten 72, 1632 Gamle Fredrikstad 
tlf 400 53 909) og på MOTELLET AKTIVITETSBYEN 

GAMLE FREDRIKSTAD (Torsnesveien 16/18, 1630 
Gamle Fredrikstad tlf: 992 21 999) rett utenfor For-
tet. 
I tillegg er det fler hotell i Fredrikstad sentrum, der-
som man ønsker det. Fergen til og fra gamlebyen fra 
sentrum er gratis. Avgangene er i skrivende stund 
hvert 20. minutt.
Avdelingene / deltakerne må bestille og bekoste for-
legning selv.

PRAKTISK INFORMASJON:

NÅR DET FORELIGGER, KOMMER VI 
TILBAKE

MED MER DETALJERT
PROGRAM FOR ARRANGEMENTET!

Hjertelig velkommen!

Påmelding: 
Vi vil gjerne ha en tilbakemelding fra deltakere så 
hurtig som mulig om potensiell deltakelse. En slik 
sendes kongenkommer@tambour.no så fort som 
mulig med avdelingsnavn og antall deltakere og hva 
avdelingen ønsker å vise frem for kongen i oppvis-
ning, og for enkeltpersoner; hvilken rolle man spiller 
i dette «teateret». 

Dersom du er håndverker av en eller annen 1700-talls 
ferdighet, skriver du det. Om du må ha tilgang til 
bord / strøm / vann så må det også anmerkes. 

Konkret påmelding skjer senere.


