
I 21 Kamratförening deltog i årets nationaldagsfirande 
Traditionsenligt medverkade vår kamratförening i årets nationaldags-firande. 
Fanparaden samlades i Stadsparken varifrån fanparaden avmarscherade kl 1300. 
Marschen gick mot Ådalsbyn där dagens festligheter skulle gå av stapeln.
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I 21 Kamratförenings deltagare under samling i Stadsparken före avmarschen. 
Foto Karl-Erik Svensson.

I musikkåren återfanns två f d militärmusiker med ett förflutet vid I 21, bröderna 
Börje och Åke Sjölander. Foto Karl-Erik Svensson.
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I 21 kamratförenings deltagare i fanparaden under marsch på  på Djupöspåret. I täten med 
svenska fanan Lars Boström. Närmast Lars går Sten-Åke Frestadius med skylten. Bakom honom fr 
v David Lundin, Sten Lönn och  Roland Forbord. I kön går Marianne Höglin. Lars har varit 
kamratföreningens fanbärare i ett tjugotal år. Foto Karl-Erik Svensson.

Mycket folk hade mött upp på Ådalsbyn. I folkvimlet sågs bland andra Västernorrlänningen Enar 
Boman med hustru Kerstin. Foto Karl-Erik Svensson.



På Ådalsbyn startade servering och aktiviteter redan kl 1200. Nya svensk medbor-
gare uppvaktades och Cissi Jacobsson underhöll. 

Strax efter kl 13 anlände fanparaden till Ådalsbyn och den svenska  flaggan hissades. 
Talet på nationaldagen hölls av  Anna Carlstedt, nationell samordnare för att värna 
demokratin mot våldsbejakande extremism. 

Efter Anna Carlstedts tal sjöng Caroline Westman  nationalsången. Sollefteå kom-
muns stimulanspris, ett diplom och 1000 kr, tilldelades sex föreningar varav I 21 
kamratförening var en. Det var andra gången som föreningen hade äran att motta 
Stimulanspriset.

Framgångsrika skidskyttar, skidåkare och draghundsförare tilldelades utmärkelser.
Av I 21 IF många duktiga ungdomar belönades vinterns SM medaljörer: 

Sebastian Samuelsson Guld sprint och guld singelmixstafett mm, 
Victoria Karlsson Guld singelmix, guld JSM stafett och silver distans,
Anna Hedström guld JSM stafett och silver JSM sprint 
Johanna Nordkvist guld  JSM stafett och brons JSM sprint
Mattias Jonsson silver SM distans.
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Nationaldagstalaren Anna Carlstedt, som ursprungligen kommer från Resele, i talarstolen
Foto Karl-Erik Svensson. 
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Fyra duktiga I 21 IF skidskyttar på scenen på Ådalsbyn. Fr v Johanna Nordkvist, Anna Hedström, 
Victoria Karlsson och  Sebastian Samuelsson. Foto från Hans Nauclér.

I förgrunden ses Sollefteå kommuns kommunikationsstrateg Majed Safaee dokumenterar det 
lyckade arrangemanget. Kan vår nationaldag bli bättre än så här? En liten röd ursvensk stuga 
med vita knutar, sommar, grönska och människor från när och fjärran i glad samvaro. Foto Karl-
Erik Svensson. 


