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Foton, utan uppgift om fotograf,  
är tagna av FVRF.  
Citera gärna tidningen men ange  
alltid källan

För insänt material ansvaras ej. 
Vi förbehåller oss rätten att redigera  
och för   korta artiklar för att passa  
format och spara plats

Tryckt på Ljungbergs Tryckeri, Klippan

Hans Hansson 
har ordet

Styrelsen har nyligen lagt sista han-
den vid verksamhetsberättelsen för 
2015. Jag uppfattar att vi på ett bra 
sätt har löst de verksamhetsuppdrag 
som vi fått från Försvarsmakten 
och MSB. Målen är i allt väsentligt 
uppnådda. 

Styrelsearbetet har fokuserat runt 
ett antal viktiga frågor inför framti-
den. Målet har varit att utveckla våra 
huvudområden huvudmannaskap, for -
svarsinformation, grundutbildning, 
rekrytering samt att hjälpa till med 
folkförankringen av det svenska för-
svaret i övrigt genom att synas ute på 
olika event. 

Styrelsen fastställde i februari rikt-
linjer för rekrytering. Där fastställ-
des ansvarsförhållanden, omfattning 
och uppgifter avseende rekrytering-
en. Rekrytering innebär att skaffa, 
komplettera, och förnya medlem-
mar. Här är vi beroende av alla goda 
insatser som utförs ute i regionerna 
om vi skall lyckas. Vi behöver bli 
fler och vi behöver kunna engagera 
fler kvinnor i vår verksamhet.

Även riktlinjer för FVRF ungdoms-
verksamhet har fastställts. Dessa 
om fattar syfte och mål, terminsbun-
den ungdomsutbildning samt övriga 
grunder för FVRF:s ungdomsutbild-
ningar. Vi har ännu inte fått några 
nya centrala bestämmelser från 
Försvarsmakten rörande ungdoms-
verksamheten som har varit utlovade 
en tid. 

Vi deltar sedan flera år tillbaka i 
en ungdomstävling i Polen och 
skall i år delta i en motsvarande 

ungdomstävling i Estland. Styrelsen 
har också tagit beslut att utbyte skall 
inledas med Royal Air Cadets i Eng-
land. Jag tycker att internationellt 
ungdomsutbyte är en riktig satsning 
så att några av våra engagerade ung-
domar får en möjlighet att åka ut 
internationellt och knyta kontakter 
med motsvarande organisationer. 

Styrelsen fick i uppdrag av stämman 
2014 att utarbeta en framtidsinrikt-
ning. Detta arbete har till stor del 
präglat styrelsen arbete. En arbets-
grupp inom styrelsen fick i uppdrag 
att utarbeta ett förslag till ny fram-
tidsinriktning/vision. I enligt med de 
direktiv som stämman gav till styrel-
sen så har styrelsens förslag remitte-
rats ut till regionerna för samråd och 
synpunkter. Vi kommer att leverera 
en ny vision till stämman 2016. 

Styrelsens uppfattning är att vi måste 
synas mer på sociala medier. Under 
året har vi etablerat en Facebooksida 
för att nå ut till våra medlemmar på 
ett sätt som kanske framförallt våra 
ungdomar är vana vid. 

Mitt första år som nyvald riksför-
bundsstyrelseordförande har varit ett 
år där jag konstaterat att det finns en 
optimism in för framtiden att vi som 
organisation skall fortsätta att lyckas 
leverera det som efterfrågas av oss. 
Jag uppskattar också allt det arbete 
som alla lägger ned ute i regionerna, 
på kansliet och i styrelsen för att ut-
veckla FVRF. 

Så ett stort tack för alla gjorda insat-
ser under 2015 och tack för ett väl 
utfört verksamhetsår. 

Nu hugger vi i och gör ett ännu bätt-
re verksamhetsår 2016

Hans Hansson
Ordförande i Flygvapenfrivilligas 

Riksförbundsstyrelse
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Generalsekreteraren 
har ordet

Ett intensivt verksamhetsår är ge-
nomfört på ett bra och olycksfritt 
sätt. Tillsammans med FM LSS 
Frivavd arbetar vi med att utveckla 
verksamhetssäkerhet och ansvars-
fördelning vid frivilligutbildningar. 
Hittills har vi genomfört tre uppskat-
tade uppdateringskurser för främst 
FVRF egna instruktörer. Nästa steg 
blir att implementera detta även i öv-
riga utbildningar.

Årsredovisningar och verksamhets-
berättelser för 2015 är fastställda 
och inlämnade. Särskilt glädjande är 
att volymen av verksamhetsuppdrag 
från FM har ökat från föregående år.
 
För mig inleddes året som brukligt 
med Rikskonferensen Folk och För-
svar i Sälen. Omvärldsläget, natio-
nellt försvar och återinförande av ett 
totalförsvar var områden som disku-
terades och debatterades flitigt under 
konferensen. 

Det allt försämrade omvärldsläget 
har medfört att regeringen anser att 
planeringen för totalförsvaret nu be-
höver återupptas. Den 10 juni 2016 
skall Försvarsmakten och myndig-
heten för samhällsskydd och be-
redskap (MSB) lämna förslag till 
grundsyn för en sammanhängande 
planering för totalförsvaret. Grund-
synen skall omfatta principer för 
samordning, prioriteringar och re-
sursförstärkningar inför och under 

höjd beredskap och då ytterst i krig. 
Grundsynen skall även beskriva och 
identifiera FM behov av stöd inför 
och vid ett väpnat angrepp samt det 
civila försvarets möjligheter att till-
handahålla stöd. 

Den förmåga och kompetens som 
finns hos de frivilliga försvarsor-
ganisationernas 400 000 medlem-
mar bör givetvis på något sätt ingå 
i en sammanhängande planering av 
ett trovärdigt framtida totalförsvar. 
Att vi frivilliga kan bidra till stöd 
för totalförsvaret vid kris och krig 
är uppenbart. I ett framtida totalför-
svarskoncept bör det finnas uppgif-
ter lämpade att utföras av frivilliga 
försvarsorganisationer. 

Under hösten skall personalförsörj-
ningsutredningen lägga fram förslag 
på hur Försvarsmakten skall perso-
nalförsörjas i framtiden. Även i ett 
nytt personalförsörjningssystem så 
borde det utvecklas nya möjligheter 
för de frivilliga försvarsorganisatio-
nerna att kunna bidra med exempel-
vis rekrytering och utbildning.

Nyligen har försvarsministern träf-
fat de frivilliga försvarsorganisatio-
nerna och senare under våren avser 
överbefälhavaren ha ett informa-
tionsmöte med organisationerna och 
bland annat diskutera frågor av rele-
vans för samarbete mellan FM och 
FFO.

Försvarsmakten har i sitt budgetun-
derlag för 2017 lämnat förslag till re-
geringen på en ökad ekonomisk nivå 
för uppdrags- och stödmedel till fri-
villig försvarsverksamhet. Detta är 
välkommet och glädjande efter flera 
års prolongering av nivåerna. 

Förberedelserna för vårens och som-
marens utbildningsverksamheter på  -
går för fullt. Glädjande kan vi redan 
nu konstatera att vi har gott om ung-
domar som söker till sommarkur-
serna. Sannolikt kommer vi inte att 
kunna bereda plats till alla intresse-
rade ungdomar. Mindre glädjande 
är att vi har svårigheter att fylla upp 
våra centrala vuxenutbildningar un-
der våren och sommaren med till-
räckligt antal elever. Här måste vi 
alla hjälpa till med att marknadsföra 
kurserna och rekrytera lämpliga kan-
didater från alla frivilliga försvarsor-
ganisationer.

I detta nummer kan du ta del av hur 
Flygvapnet möter framtiden i en ny 
organisation. Vi påbörjar även en 
serie presentationer av museer med 
flygvapenanknytning. Kanske kan 
artiklarna locka till ett besök när du 
är i närheten av något av museerna. 
Att värna om och ha kunskap Flyg-
vapenfrivilligas ursprung är också 
en del av medlemskapet i FVRF. 

Väl mött i verksamheten
Ossi Koukkula Generalsekreterare
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FVRF Syd genomförde sitt årsmöte 
under lördagen den 5 mars på F 17 i 
Ronneby och till mötet kom det ca 
40 medlemmar. Årsmötet öppnades 
med att vår styrelseordförande Kurt 
Maier hälsade deltagarna välkomna 
och gick igenom dagens olika akti-
viteter och hålltider. 

C F 17, tillika vår regionsordförande 
Lars Bergström fattade klubban och 
genomförde förhandlingarna enligt 
fastställd föredragningslista. Inga 
motioner eller propositioner hade 
inkommit. Den nya styrelsen prägla-
des av omval, endast en ny ledamot 
tillkom, du kan se sammansättning-
en av den nya styrelsen på hemsidan 
www.fvrf.se under region Syd. 

Efter årsmötesförhandlingarna var 
det tid för medaljutdelning, åtta 
medlemmar tilldelades medaljer för 
förtjänstfulla insatser inom såväl 
Region Syd som inom Flygvapen-
frivilliga centralt. Fyra medaljörer 
var på plats och erhöll följande ut-
märkelser, Linus Hilding tilldelades 
Region Syd silvermedalj, Sven-Owe 
Andersson Region Syd guldmedalj. 
Flygvapenfrivilligas förtjänsttecken 
tilldelades Marianne Littke och Mats 
Isgren. Grattis medaljörer!

Region Syd årsmöte på F 17

Hans Hansson beskriver var FVRF är på väg i sitt framtidsarbete

C F 17 informerar om verksamheten

Mötesdeltagare
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Axel Boltenberg, om ungdomsutbildning Medaljörer 2016

Alla till bords för en god middag

Därefter övergick årsmötet till temat 
Försvarsupplysning, C F 17, Lars 
Bergström började och informerade 
om verksamheten på F 17. Därefter 
tog RFS ordförande Hans Hansson 
över taktpinnen och beskrev var 
FVRF befinner sig och var vi är på 
väg. Region syd ungdomsansvarig 
avslutade eftermiddagen med att be-
rätta om vår omfattande ungdomsut-
bildning och om framtida tankar på 
att utveckla densamma.

Efter mötesförhandlingarna och för-
svarsupplysningspasset omgruppe-
rade deltagarna till Militärrestau-
rangen för en högtidlig och mycket 
välsmakande middag med trevlig 
samvaro. 

Kvällen avslutades med kaffe, tårta 
och tillbehör samt de sedvanliga 

Kaffe och kaka som avslutning på ett lyckat årsmöte

samtalen om hur det var förr men 
även pågående och kommande verk-
samheter inom Flygvapenfrivilliga 
berördes.

Här är det också på plats att fram-
föra ett stort TACK till Frivilligav-

delningen på F 17, Arvid och Maria, 
som hade förberett och stöttat oss in-
för och under vårt årsmöte, ni måste 
vara bland de bästa i FM.

Lars Pettersson                                                                                                                                       
       FVRF S
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Bakgrund
I regeringsbeslut 5 gavs Försvars-
makten bl.a. i uppdrag att genomfö-
ra besparingar med 500 miljoner kr 
i personalkostnader från 2019. Detta 
uppdrag innebar för Försvarsmakten 
att organisationen (Försvarsmaktsor-
ganisation 2013) behövde förändras 
i syfte att komma inom ekonomisk 
ram. En sådan uppgift möjliggjorde 
samtidigt att organisationen genom-
lystes till sin helhet med syfte att 
förbättra tidigare organisation och 
framförallt anpassa ny organisation 
utifrån nya styrande parametrar, er-
farenheter och rationaliseringar.
 
Arbetet utgick ifrån dessa styrande 
parametrar samt ett antal faktorer 
som ramade in arbetet och det orga-
nisationsförslag som legat till grund 
för Flygvapnets nya organisation. 
Genom att ta hänsyn till de styrande 
parametrarna inom arbetet kunde or-
ganisatoriska faktorer hanteras och 
tillgodoses med den nya organisatio-
nen.

Exempel på de parametrar som de 
olika organisatoriska förslagen prö-
vades mot var:
- Logistikplan (d.v.s. tillgänglig 

materiel)
- PRIO
- Befintliga organisatoriska enheter 

dvs. ingen nerläggning eller nya 
förband

- Lagar och förordningar
- Trots rationaliseringar om möj-

ligt bibehålla samma operativa 
förmågor och helst också öka den 
operativa och taktiska rörligheten.

De faktorer som påverkades genom 
organisatoriska förslag utgjordes bl.a. 
av:
- Likartad organisationsstruktur i 

fred, kris och krig
- Tydliga lednings- och lydnadsför-

hållanden

Flygvapnets nya organisation

- Minskad basorganisation till för-
mån för insatsorganisation

 - Anpassning till beslutad numerär 
av JAS 39 GRIPEN

Inom Flygvapnets förra organisation 
hanterades produktionen och insats-
verksamheten i två olika lednings-
kedjor. PROD och INS. På lokal nivå 
hade erfarenheten tydligt visat att 
insats- och produktionsverksamhet 
troligen skulle kunna hanteras mer 
effektivt om det leds och hanteras 
från en stab. Detta fick till följd att 
förbandschefen tillika blir krigsför-
bandschef. Med detta synsätt kunde 
tydliga lednings- och lydnadsför-

hållanden uppnås eftersom samma 
struktur leder verksamheten oaktat 
om det är fred, kris eller krig. Syner-
givinster eftersträvades vilket till del 
möjliggjorde en minskad personell 
ram men även effektiviserings- och 
rationaliseringsvinster utifrån ett led-
ningsperspektiv uppnåddes. Tidsö-
dande koordinering och samord-
nings mellan staber kunde därmed 
rationaliseras bort på lokal nivå.

De huvudsakliga vinsterna som 
skulle eftersträvas med Flygvapnets 
nya organisation identifierades till 
följande fyra punkter:
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Foto: Louise Levin/Försvarsmakten

Övningar från krigsbas och förmåga till spridd klargöring kommer nu att återtas.

1. KRIGSFÖRBANDET I  
CENTRUM

2. INGA PARALELLA  
LEDNINGSSTRUKTURER. 
PRODUKTION OCH INSATS 
HANTERAS I EN ORGANISA-
TION.

3. TYDLIGHET. EN OCH SAM-
MA CHEF I ALLA LÄGEN

4. EFTERSTRÄVA SAMMA 
ORGANISATIONSSTRUKTUR 
VID VARJE FLOTTILJ

Ny organisation
Den nya och utarbetade organisatio-
nen inom Flygvapnet intogs 2016-
01-01. Långtifrån alla parametrar 
och faktorer är idag hanterade men 
uppdraget är att senast 2018-12-31 
så skall den nya organisationen vara 
intagen i sin helhet. Detta innebär 
att Flygvapnet kan pröva organisa-
tionen och dess ingående funktioner 
utifrån olika ingångsvärden och där-
med omhänderta nödvändiga juste-
ringar och personalbehov i syfte att 
uppnå en så optimal organisation för 
den ekonomi och uppgifter Flygvap-
net har att hantera.

Varje organisatorisk enhet (OrgE) 
som vi känner som våra flottiljer  
F 7, F 17, F 21, Helikopterflottiljen 

och LSS består av ett antal krigs-
förband. Detta är i sig ingen skill-
nad mot idag, men då man studerar 
strukturen närmare är skillnaderna 
mot tidigare påtagliga. Som exem-
pel kan sägas att Helikopterflottiljen 
utgör ett krigsförband till sin helhet. 
Ett förband som F 17 innehåller ett 
krigsförband som heter 17. Flygflot-
tiljen, vilket i princip utgörs av en 
sammanslagning av förbandsled-
ning, basbataljonsstaben, flottiljsta-
ben, flygunderhålls- och basfunk-
tionen. Vid sidan av detta innehåller 
F 17 också två stridsflygdivisioner. 
Givetvis finns det olikheter inom 
respektive OrgE, men strukturen är 
i stort densamma. Flygvapnets s.k. 

”nummerflottiljer” är idag organise-
rade utifrån nedanstående princip där 
Chef OrgE är krigsförbandschef för 
stabs-, flygunderhålls och basfunk-
tionen. Flygvapnets strilbataljon, 
stridsflyg- och transportdivisioner är 
fortsatt krigsförband och underställs 
C OrgE under den vardagliga verk-
samheten eller så länge förbanden 
verkar från ordinarie plats.

Den största skillnaden inom Flyg-
vapnets förband jämfört med ovan-
stående principiella organisatoriska 
förhållande är Helikopterflottiljen. 
Helikopterflottiljen organiserar tre 
skvadroner och en Särskild Helikop-
tergrupp samt en basenhet. Basenhe-



8

ten är i stort bunden till Linköping 
förutom sin rörliga del och skva-
dronerna är geografiskt grupperade 
i Luleå, Linköping och Ronneby. 
Utöver detta har Helikopterflottiljen 
produktionsansvar för två hemvärns-
bataljoner vilka hanteras av Livgre-
nadjärsgruppen.

”Erfarenheterna av den nya organi-
sationen är så här långt mycket goda, 
där vi i synnerhet uppnått de huvud-
sakliga vinsterna som deklarerades 
ovan i de fyra punkterna. En annan 
positiv effekt har varit att förbands-
cheferna, nu också varandes krigs-
förbandschefer, på ett mer naturligt 

sätt blir involverade inte bara i pro-
duktionsfrågor, utan också i insats-
frågor. Sammantaget är vi mycket 
nöjda med strukturen som helhet. 
Givetvis finns det en hel del mindre 
felaktigheter som behöver åtgärdas. 
För att identifiera sådant som inte 
fungerar optimalt har vi återkom-
mande erfarenhetsmöten och vår 
avsikt är att utvärdera hela orga-
nisationen vid slutet av 2016 säger  
C PROD FLYG, Överste Magnus 
Liljegren .”

Jonas Nellsjö Chef för  
PROD FLYG GEN – sektionen

FVRF nya  
Ungdomsbroschyr 

Efter en idé och med ett grundkoncept från Helena Dalén,  
FVRF-Nord, har utbildningsavdelningen färdigställt en ny  
Ungdomsbroschyr.

Syftet med broschyren är att på ett populärt sätt informera  
ungdomar om vad vår utbildning omfattar och få dem att söka  
sig till Flygvapenfrivilligas verksamhet.

Broschyren kommer nu att finnas inom varje region för  
användning inom informationsarbetet. 

Lars Pettersson/FVRF
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Försvarsministern träffade  
Frivilliga försvarsorganisationer

på frukostmöte 
Försvarsminister Peter Hultqvist tog 
emot representanter för de frivilliga 
försvarsorganisationerna, i Rosen-
bad fredagen den 8 april. Försvars-
ministern inledde med en redogö-
relse av omvärldsläget.

Tillsammans med FOS samtalade 
försvarsministern därefter bland an-
nat om förändringen av den svenska 
försvarspolitiken med fokus på den 
nationella försvarsförmågan och de 
frivilliga försvarsorganisationernas 
roll i totalförsvaret. Att genomföra 
och leverera det som har beslutats i 
det senaste försvarsbeslutet är den 
viktigaste uppgiften just nu.

I det försvarspolitiska inriktnings-
beslutet från förra året betonades att 
de frivilliga försvarsorganisationerna 
har en viktig roll i att återskapa total-
försvaret inte minst när det kommer 
till folkförankring och försvarsvil-
jan.

Försvarsministern underströk under 
mötet att de frivilliga försvarsorga-
nisationernas betydelse för Sveriges 
försvar. Organisationernas verk-
samhet ska främst vara inriktad mot 
nationella uppgifter vid höjd bered-
skap. Regeringen har i det försvars-
politiska inriktningsbeslutet gett För-
svarsmakten i uppgift att bland annat 
pröva om de frivilliga försvarsorga-
nisationerna kan bemanna krigsför-
band utöver hemvärnförbanden. För-
svarsministern förde även fram att 
engagemanget och kunskapen inom 
frivilligorganisationerna bättre ska 

Försvarsminister Peter Hultqvist 
tog emot Frivilliga försvarsorga-
nisationers samarbetskommitté i 
Rosenbad den 8 april. 

Foto: Mikael Kiesbye/ 
Regeringskansliet

tas till vara inom totalförsvaret och 
i arbetet med att stärka samhällets 
krisberedskap.

Den efterföljande frågestunden med 
frågor direkt till minister uppskat-
tades särskilt av deltagarna. Efter 
en dryg timme så tackade ministern 
för ett bra samtal och bra frågor och 
ilade iväg till en väntande interpel-
lationsdebatt i riksdagen.

Ossi Koukkula 
Generalsekreterare

Flygvapenfrivilliga har under 2016 
ansvar för att genomföra fem MW. 
Kurserna genomförs vid våra flot-
tiljer och skolor i nära samverkan 
med Försvarsmakten. Du kan läsa 
mer om tid, plats och innehåll på vår 
hemsida, www.fvrf.se 

Military Weekend, MW
Hjälp gärna till att rekrytera till de 
olika kurserna, målgruppen är perso-
ner med intresse för Försvarsmakten 
och är fyllda lägst 18 år, några ytter-
ligare grundkrav hittar du på hemsi-
dan.  Du har säkert några intresse-
rade bland dina närmsta vänner och 

bekanta, så hjälp gärna oss med att 
sprida information om MW. De för-
sta kurserna genomförs redan i maj 
under ett veckoslut.

Frågor om kurserna, kontakta 
 Lars Pettersson/FVRF
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Skidtolkning efter Bandvagn, spännande och lite svårt

Ungdomar ur Region Nord på  
vinterutbildning

Övning med skadad i pulka

Söndagen den 28 februari ryckte 11 
motiverade ungdomar in på kurs på 
F 21 i Luleå. Veckan inleddes med 
att eleverna utrustades och snabbt 
därefter så var det diverse utbildning 
bland annat i sjukvård, hur man tjä-
rar skidor och uppträder i kallt väder. 
Det var snabba puckar som gällde 
och redan under tisdagen gick vi ut 
i fält. Förväntansfulla elever skidade 
ut i den mörka och snötäckta skogen.

Väl på plats var det förläggnings-
tjänst och samarbetandet i gruppen 
blev bättre och bättre. Första natten i 
fält närmade sig och alla var väldigt 
trötta efter dagen. Eldpostlistan var 
skriven och pass efter pass avlöstes 
genom nattens gång. Vi vaknade 
upp pigga och alerta, förväntansfulla 
över vad som under dagen skulle 
ske. 

Dagen började med en skidtur grupp 
för grupp med pulka. Det var ett mo-
ment där vi lärde oss att hitta i vinter-
miljö, att samarbeta och att dra pul-
kan på bästa sätt. Därefter så var det 
bandvagnstolkning på schemat. Vi 
var mycket spända på detta moment, 
det var bandvagnstolkningen vi hade 
längtat efter under hela veckan. Vi 

ramlade som dominobrickor efter 
varandra och befälen skrattade åt oss 
då det såg så roligt ut. Blöta, trötta 
men ändå nöjda så åkte vi tillbaka 
till förläggningen. 

Andra natten i fält var inom räck-
håll och alla var trötta. Ännu en eld-
postlista var skriven och natten gick 
som den skulle. Morgonen därpå så 
var det dags att riva förläggningen. 
Frukosten avnjöts och förläggningen 
revs, samarbetet flödade. Vi lastade 

bandvagnen med förläggningsma-
teriell och första grupp skidade till-
baka mot F 21 och sedan var det vi i 
andra grupps tur att skida vidare. Vi 
hade en sjukling i en pulka och i den 
andra pulkan hade vi diverse mate-
rial. När vi skidat en bra bit så ser vi 
folk som yrar omkring, folk på mar-
ken, en bil som står på tomgång och 
en hel del ”blod”. Vi förstod snabbt 
att detta var ett testmoment och bör-
jade agera därefter. En hade brutit 
vänsterarmen, en annan sprang om-
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Skidmarsch i strålande vintermiljö

Eleverna i vinterkursen uppställda

kring och var i chock och ville tackla 
ner alla, två andra låg blodiga i snön 
varav den ena inte kunde andas och 
den andra var medvetslös. Vi gjorde 
ett skolboksexempel på hur situatio-
nen skulle lösas. Vi ”ringde” 112, la 
stödförband och tryckförband, sta-
biliserade, alla var skyddade från 
markkyla och de som var tillräckligt 
stabila fick varmvatten att dricka så 
inte de skulle bli alldeles för kalla. 
Mycket hände under kort tid och vi 
löste det på ett stabilt och säkert sätt. 

Efter att chauffören fick veta att 

alla var vid liv och att ambulans 
var på väg så avslutades testmo-
mentet. Vi skidade tillbaka till F 21 
som planerat och sedan var det ma-
terielvård som gällde. Vi vårdade 
hela eftermiddagen och på kväl-
len så fick vi som alltid, tacobuffé.  
Den 4 mars avslutades kursen på 
bästa sätt med kommando: ”Höger – 
vänster – om”!

Tack till er alla som medverkade på 
denna vinterkurs. Tack till alla in-
struktörer, alla ungdomar och själv-
klart vädergudarna för en fantastisk 
vinterkurs. 

Matilda Sternland FVRF N

Fantastiska Flygvapenmuseum var platsen för FVRF-ÖST årsmöte den 19 
mars.
Förutom själva årsmötet ingick en guidad tur för de cirka trettio deltagarna, 
under sakkunnig ledning av Ted Ytterström – tidigare FV-officer.
Att notera från årsmötet är valet av ny styrelseordförande för FVRF-ÖST. 
Det är Jesper Rasch som avlöser Bernt Priemer som styrelseordförande -  
och som nu håller i ”taktpinnen” för regionen. 

Årsmöte i klassisk Flygvapenmiljö
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Artikel från Försvarets Forum
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Arbetsgrupp Kurschef

FVRF har inom ramen för Huvud-
mannaskap Instruktör påbörjat ett 
arbete med att se över vilka åtgärder 
som bör vidtas för att förbereda våra 
kurschefer med anledning av de nya 
och förändrade krav som ställs på 
befattningen.

En arbetsgrupp har skapats och 
gruppens första uppgift är att iden-
tifiera och analysera nya och föränd-
rade arbetsuppgifter för en kurschef. 
Med detta som grund ska gruppens 
arbete sedan resultera i dels en tyd-

lig bild av förkunskapskrav som ska 
vara uppfyllda för att kunna påbörja 
en kurschefskurs och dels kurschefs-
kursens faktiska innehåll.

Redan de första arbetsmötena indi-
kerar att även våra utbildade och ak-
tiva kurschefer kommer att behöva 
någon form av uppdatering.

I arbetsgruppen finns deltagare från 
flera av våra frivilliga försvarsorga-
nisationer; Bilkåren, FöUtb, SBK, 

Startskott för årets Frivilligskolor
Under två dagar i början av februari 
genomförde Flygvapenfrivilliga sitt 
återkommande planeringsmöte med 
kurschefer och handledare. Syftet 
med mötet är att diskutera och re-
dovisa erfarenheter från tidigare års 
kurser och med detta som grund ut-
forma riktlinjer och skapades sam-
syn på hur vi ska genomföra 2016 
års kurser.

Utbildningschefen, Jan Otterström, 
öppnade med en kort tillbakablick 
för att sedan redovisa sin syn på ge-
nomförandet av årets olika utbild-
ningar, därefter var det kurschefer-
nas tur att ge sin syn och tankar kring 
årets kursverksamhet.

De ca 25 deltagarna hade som hem-

uppgift bla att se över kursplaner och 
kursplanering, de hade också i upp-
gift att presentera en kursledning för 
”sin” kurs.

Med på planeringsmötet var också 
representanter för FV Frivilligsek-

Jan Otterström, utbildningschef 
FVRF, hälsar deltagarna välkomna

tioner vilket uppskattades av såväl 
FVRF ledning som av deltagande 
kurschefer. Stort utrymme gavs för 
genomgång och diskussion om hur 
vi förhåller oss till verksamhets-
ansvaret och hur vi kan genomföra 
realistiska övningar och utbildning 
med maximal säkerhet. Vi diskute-
rade också myndighetsstöd, hålltider 
samt planeringsrutiner mm. 

Deltagarna upplevde planerings-
mötet som givande och framförde 
vikten av att även i framtiden starta 
upp FVRF utbildningsår med denna 
form av planeringsmöte.

Lars Pettersson/FVRF

SLK och FVRF. Även representant 
för FM finns engagerad. Gruppens 
arbete samordnas av Thomas Nylin.

Arbetsgruppen ska före sommaren 
presentera bilden av förkunskaps-
krav, kursplan inklusive en genom-
förandemodell samt ett underlag 
för hur kursen ska presenteras och 
marknadsföras.

En förändrad kurschefskurs planeras 
att genomföras för första gången un-
der hösten – vecka 643-644.

Kurschefen Bo Alfredsson under lektion med Kurschefskursen
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Museer med Flygvapenanknytning 

Aeroseum
Säve, Göteborg

Tel. 031-55 83 00
www.aeroseum.se

Ljungbyheds 
Militärhistoriska museum 

Ljungbyhed
Tel. 0435-44 04 19

www.lmhm.se

Flygvapenmuseum 
Linköping 

Tel. 013-495 97 00 
www.flygvapenmuseum.se 

Söderhamn/F 15 flygmuseum 
Söderhamn

Tel. 0270-142 84 
www.soderhamnflygmuseum.se

Flygmuseet F 21
Luleå

Tel. 0770-524 85 85 
www.flygmuseetf21.se

F 11 Museum
Skavsta

Tel. 0155-21 18 98
www.f11museum.se

l

Ängelholms flygmuseum
Ängelholm

Tel.0431-14810
www.engelholmsflygmuseum.se

l

l

l

l
l

l

l
l

l

Västerås Flygmuseum
Västerås

Tel. 021-495 06 40
www.flygmuseum.com/

F 7 Gårds- och flottiljmuseum
 Skaraborgs flygflottilj

 Såtenäs 
Tel. 0708-870016

l

l

Krigsflygfält 16
Brattfors, Filipstad
 tel. 070-385 23 60

www.krigsflygfalt16.se/

Jämtlands flyg- och lottamuseum 
Oplands flygfält, Östersund

Tel. 072-56 31 918
www.flyglotta.se
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Museet skapades av F 10 Kamratför-
ening efter flottiljens avveckling och 
öppnade våren 2004 med hjälp av ett 
40-tal av föreningens då cirka 1 200 
medlemmar. Ursprungsgruppen och 
nytillkomna medarbetare från fören-
ingen sköter och utvecklar museet 
vidare genom frivilliga insatser och 
med stor entusiasm.

Ängelholms Flygmuseum 
– väl värt ett besök

Kamratföreningen var ursprungligen 
en intresseförening för anställda och 
värnpliktiga vid Skånska Flygflottil-
jen men välkomnar numera alla in-
tresserade att bli medlemmar. Vi har 
i dag över 2 100 medlemmar, både 
med och utan F 10 bakgrund.
 
Med materiel, filmer och miljöer 
berättar museet om anställdas och 

Vid öppnandet 2004, ganska glest mellan föremålen. År 2016, såväl golv som tak är fyllt med föremål.

Flygmuseet finns i 3.divisionens gamla hangar inne på det  
natursköna Valhall Parks område.

värnpliktigas vardag under flottil-
jens nästan 75-åriga historia. Mål-
sättningen är att varje besök skall 
vara en positiv upplevelse för alla 
åldrar.

Från den blygsamma starten år 2004 
har museet utvecklats till att omfatta 
det mesta som fanns på F 10 Bark-
åkra, även materiel från krigsbaserna 
har tillkommit. Ängelholms Flyg-
museum visar flygplan från andra 
världskriget, J 22, till dagens JAS 39 
Gripen. Därutöver visas en autentisk 
kommandocentral från krigsbasen 
Byholma samt tidstypiska interiörer 
från stridsledningscentraler, doktor 
Löfbergs mottagning, värnpliktslo-
gement, mässinteriör mm. Det finns 
uniformer och flygutrustning från 
olika tidsepoker, sambandsutrust-
ning, väderavdelning etc. 

Kanske en flygtur i någon av muse-
ets tre simulatorer kan locka? Simu-
latorerna passar lika bra för besökare 
med pilotbakgrund som utan.

Från starten år 2004, när museet 
hade ca 4 000 besökare, har besökar-
antalet mångfaldigats och i fjol hade 
vi 22 500 besökare!
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År 2016, såväl golv som tak är fyllt med föremål.

Sven Sjöholm, initiativtagare till F 10 förbandsmuseum som senare kom att 
växa till Ängelholms Flygmuseum.

Interiör från kommandocentralen, KC,  
från krigsbasen Byholma.

Tidstypisk utrustning finns lite varstans på museet. 
Här är det ”markförsvarssoldater” som visas.

Du träffar eldsjälarna som värdar i 
museet, instruktörer i flygsimulatorn 
och de kan även vara till din hjälp i 
cafeterian «Gripen» och den välfyll-
da museishopen.

Välkommen till gamla F 10 för ett 
besök på vårt fina museum, en upp-
levelse för alla åldrar. 

Du kan läsa mer om oss på www.
engelholmsflygmuseum.se/word/

Text: Tor Netterby och Ulf Ohlsson
Foto: Ulf Ohlsson och Tor Netterby

I mitten av februari kallades Flyg-
vapenfrivilligas sex kanslichefer till 
kansliet i Stockholm på ett tvåda-
gars arbetsmöte. Olika arbetsupp-
gifter stod på programmet, men där 
det fortsatta utvecklingsarbetet med 
medlems- och utbildningsregistret 
hade det största utrymmet. 

Mötet startade med att GS Ossi 
Koukkula hälsade deltagarna väl-
komna och hade en information om 

Kanslichefsmöte
arbetsläget inom Flygvapenfrivil-
liga. Utbildningschefen Jan Otter-
ström tog sedan vid och informerade 
om årets olika utbildningar och verk-
samheter. Därefter inleddes arbetet 
såväl i storgrupp som i mindre sam-
verkansgrupper.

Kanslicheferna var eniga om vikten 
av att träffas och utbyta erfarenhe-
ter är en mycket viktig del av mötet. 
Medlemshantering med registerar-

bete, samt samverkan över gränserna 
med att stödja varandra praktiskt och 
administrativt är av stor betydelse 
för att hålla en hög kvalitet i kans-
liarbetet.

Deltagande kanslichefer var mycket 
nöjda mötet och vill även i framtiden 
ha denna form av ett årligt återkom-
mande möte.

Lars Pettersson                                                                                                                
Kanslichef FVRF-Syd
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Ditt liv
som

Instruktör

Grunderna för att vara instruktör förändras ständigt – målgruppernas förhållningssätt 
och förväntningar förändras, pedagogiken utvecklas, FM regelsystem som berör in-
struktörsrollen utvecklas – med mera – med mera. Att ständigt utvecklas för att 
vara en instruktör ”på topp” är både roligt och viktigt. Nedan ser du fyra av de 
utbildningar som ”tar dig vidare” som instruktör. Att utbildningarna har de syften och 
mål som kursplanerna anger utgår från att Militärhögskolan i Halmstad – FMLOPE – 
kvalitetssäkrar våra kursplaner så att de möter de mål som ska nås för att ha kompetens 
att tjänstgöra vid utbildningar inom Försvarsmakten.

IK Fortsättningsutbildning 
Instruktör – Ja - men jag vill 
utvecklas i rollen och kunna 
hantera de krav Försvarsmakten 
och den frivilliga försvars-
verksamheten ställer. Att lära 
tillsammans och av andra som 
också vill lära och utvecklas – 
det är en utbildningsmodell som 
är både spännande och mycket 
kreativ. Fram för allt att få 
inspiration att förstå och nyttja 
olika utbildningsmetoder är en 
stor del av kursen.IK Ungdomspedagogik                 

Vilken målgrupp! – viktig - 
utmanande och inspirerande – 
särskilt med hänsyn till att grup-
pen oftast innefattar ungdomar 
under 18 år och där balansen 
mot att inte genomföra regelrätt 
soldatutbildning är viktig. Är 
det någon målgrupp du som 
instruktör måste känna – så 
är det ungdomarna.  Och det 
är just det IK Ungdomspedago-
gik syftar till.
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Vill du veta mera?
Du kan läsa mer om instruktören och utbudet av utbildning på 

www.frivilligutbildning.se                                                                                         
Samt ställa frågor till:                                                                                                               

Thomas Nylin nylin.snapperup@gmail.com                                                          
Jan Otterström jan.otterstrom@fvrf.se

IK Handledare
Att som handledare möta och 
coacha såväl nyutbildade som 
redan aktiva instruktörer är en 
av de viktigaste rollerna hos de 
FFO som sysslar med utbild-
ning. Att få jobba med bli-
vande instruktörer under deras 
grundutbildning och parallellt 
arbeta med att utveckla redan 
aktiva instruktörer - är mycket 
ansvarsfullt och för dig som 
handledare en kick utan dess 
like. IK Handledare ger dig den 
nödvändigaste grunden för att 
axla rollen.

IK Kurschef 
Att som kurschef utifrån ett antal 
givna riktlinjer – som ständigt ut-
vecklas - och stöd från Försvars-
makten - skapa en lärandemiljö 
för dina instruktörer och elever 
– och sedan se stolta instruktörer 
tillsammans med nyutbildade och 
glada elever lämna kursen – är 
en känsla som är svår att be-
skriva – men en härlig tillfreds-
ställelse är det.  IK Kurschef i sin 
nya utformning ger dig grunderna 
för detta.

Ledarskap
Att ha teoretisk kunskap och praktisk erfarenhet av 
att utöva ledarskap är en av de viktigaste grundste-
narna för att lyckas i rollen som instruktör respektive 
kurschef – att ta hand om sina elever och kunna för-
stå och påverka deras utveckling respektive att som 
kurschef skapa och leda sin egen kursorganisation i 
planering, genomförande och efterarbete.
 Huvudmannaskap Ledarskap under ledning av 
Svenska Lottakåren utvecklar just nu en ledar-
skapsutbildning som tar sin utgångspunkt i ett antal 
chefsbefattningar för kvinnor och män ur de frivil-
liga försvarsorganisationerna.

 Inriktningen är att utbildningen ska finnas i 
kursutbudet från och med 2017 och den kommer att 
bygga på FMLOPE:s arbete kring Samarbete och 
befälsföring.
 I avvaktan på denna befattningsrelaterade ledar-
skapsutbildningen är kurserna Ledarskap idag och 
Utvecklande ledarskap (UL) ett bra komplement 
till den ledarskapsutbildning som ingår i grundutbild-
ningen till instruktör - Instruktörskurs Grunder och 
Tillämpning - samt Instruktörskurs Kurschef. Om 
dessa kurser kan du läsa mer på:

www.frivilliutbildning.se
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Helgen vecka 11 blev en intensiv 
helg för de ungdomar som valde 
att delta i region Mitts ungdomsut-
bildning vid LSS. Fredagskvällen 
lade fokus på bestämmelser, värde-
grund och inte minst idrott. Då hela 
regionen samlades innebar det att 
tillresande kom under olika tider på 
fredagen. För att ta vara på tiden på 
bästa sätt delades kursen upp i grup-
per som i lag fick träna på att tillsam-
mans lösa mer eller mindre krävande 
uppgifter. 

Lördagen bestod av olika moment 
beroende på kurstillhörighet. Men 
även inom kurserna var det stor 
bredd på verksamheten. Grundkur-
sen fick visa sina färdigheter i luft-
gevärsskytte och många av eleverna 
visade mycket goda resultat med fina 
träffbilder. Parallellt med skyttet på-
gick utbildning i förläggningstjänst 
med tältslagning. En tredje parallell 
utbildning var grundläggande HLR. 
Stationssystemet pågick från mor-
gon till någon timme efter lunch då 
ett kursgemensamt program tog vid. 

Söndagen blev intensiv med mor-
gonrutin varefter ett utbildnings-
moment i folkrätt stod på schemat. 
Med Krigets Lagar som grund fick 
kursen en resa kring hur och varför 
kriget har lagar, och varför det finns 
goda skäl att följa dem. Innan helgen 
formellt avslutades med slutvisita-
tion av städområden och att allt var 
i sin ordning i kasern fick kursen 
orientera för ungdomsidrottsmärket. 
Många av eleverna sprang bra, och 
flera sprang riktigt bra. Det finns 
stor potential i detta gäng!
 
Samtidigt som grundkursen hade 
fullt upp med sina lektioner och öv-
ningar hade ledarskapsutbildning-
arna lördagen vikt åt utbildning i 
Värdegrund. Det finns många skäl 
till att vi valde att avdela så pass 
mycket tid åt just värdegrund. Ett av 
de viktigare var att eleverna själva 

har frågat efter mer utbildning om 
det. Så istället för att ha en fortsatt 
orienterande utbildning bad vi om 
stöd från FPF som har hand om just 
värdegrundsutbildningarna inom fri-
villigrörelsen. Jan Nilsson från FPF 
hade lördag morgon och förmiddag 
till sitt förfogande och han hade ut-
format ett specialprogram för våra 
elever för just denna dag. Kursen 
fortsatte sedan med att ledarskaps-
kurserna efter lunch, tillsammans 
med fortsättningskursen, fick lyssna 
på ett föredrag om FN. 

På söndagen fick Lk tillsammans 
med grundkursen möjlighet att 
orientera för ungdomsidrottsmärket. 

Söndagen inrymde också fortsatt ut-
bildning i folkrätt. 

Fortsättningskursen hade en teori-
tung lördag med föreläsningar om 
både det svenska militära försvaret 
och FN. Ett orienteringspass där 
emellan gav dock hjärnan nytt syre 
och eleverna visade ännu en gång att 
de håller mycket god klass i sin fär-
dighet i orientering. Fortsättnings-
kursen fick under söndagen sedan 
uppleva en ny värld. Speciellt för vår 
kurs ställde LSS upp med tillträde 
till- och utbildning i förbandets bas-
simulator. Eleverna fick först grund-
läggande i hur simulatorn fungerar. 
För den som inte har sett hur det ser 
ut kan vi göra en liknelse med en 
mindre idrottshall full med datorer 
och skärmar där eleverna sitter bak-
om tre skärmar var och en spelledare 
sitter längst fram och kontrollerar 
vad som sker och ger inspel till de 
som övas. Eleverna fick ett speci-
aluppdrag att lösa där de med hjälp 
av sina kunskaper skulle orientera 
sig fram i skogen och lösa tilldelade 
uppgifter. Intrycken var odelat posi-
tiva och utvärderingarna var eniga 
i att detta var något man ville göra 
igen!

Patrik Björnström/Region Mitt

Region Mitt Ungdomsutbildning vid LSS

Uppställning samt genomgång efter en spännande utbildningshelg

Kontrollen tagen - iväg mot nästa
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Region Mitt anordnade helgen vecka 
11 utbildning för ungdomar men 
hade också inför regionens årsmöte 
ett utbildningspaket för andra än 
ungdomarna i regionen. Efter lun-
chen på lördagen samlades tillresta 
årsmötesbesökare och andra som var 
intresserade av dagens program inne 
på LSS. Efter lunch fick de som var 
på plats vara med och lyssna på ett 
föredrag om FN som Mj Nyström 
hade ansvar för. Ett intensivt pass 
som jag är säker på att det gav såväl 
nya kunskaper som viktigt repetition 
för alla i publiken. Det första egent-
ligen gemensamma föreläsningen 
för regionen var andra passet efter 
lunch. Övlt Mats Antonsson från 
HKV Prod Flyg fick under en timme 
berätta om Flygvapnet av idag och 
hur organisationen kommer att be-
mannas. Till vår stora glädje kunde 

Antonsson nu visa att frivilligperso-
nal åter kommer att börja få uppgif-
ter i våra skarpa förband. Små steg 
framåt, men ändå ett erkännande av 
att frivilligorganisationerna utbildar 
för behov som finns och presterar en 
kvalitet som efterfrågas!
   
Avslutande programpunkt på sche-
mat innan det var dags för årsmö-
tesförberedelser var ett föredrag på 
temat ”Varför har vi ett försvar”. 
Stefan Olsson, fil dr i statsvetenskap, 
höll ett frispråkigt föredrag om Sve-
riges säkerhetspolitiska läge igår och 
idag. Med skarpa ställningstaganden 

Medlemmar under samma flagga

Årsmötet avslutades med en god middag i Militärrestaurangen

Stefan Olsson med föredrag om Sveriges säkerhetspolitiska läge

Övlt Mats Antonsson informerar om Flygvapnet.

men hela tiden med en öppenhet för 
frågor och invändningar ställde Ols-
son bilden av Sveriges säkerhetspo-
litiska miljö på ett något annat sätt än 
den gängse. Hur är världsbilden hos 
stater som inte har samarbete som det 
bästa för alla framför ögonen? Hur 

fungerar egentligen världssamarbe-
tet när det finns stater som hellre ser 
eller rent av betraktar världen som 
anarki? Många frågor, många tolk-
ningsmöjligheter. För min del är jag 
säker på att alla som hade förmånen 
att lyssna på föredraget gick därifrån 
med något fler tankar än innan om 
vad säkerhet egentligen är för något.

Efter väl genomförda årsmötesför-
handlingar utdelade generalsekrete-
raren Ossi Koukkula Flygvapenfri-
villigas förtjänsttecken till Anders 
Eriksson, Jonas Nyström, Tomas 
Nordhjelm, Carl-Johan Hedström 
och Peter Jegbert.

 Patrik Björnström/Region Mitt
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Årsmöte samt totalförsvarsinforma-
tion i Region Nord genomfördes 
som brukligt sista helgen i februari 
månad, med 34 deltagare från Umeå 
i syd till Kiruna i Norr.

Årsmötet inleddes med totalför-
svarsinformationen av stf C F 21, 
Övlt Tommy Henriksson, med en 
återblick av verksamheten år 2015 
som i allt genomförts enligt plan 
med ett mycket gott resultat. Stora 
övningar som ACE 2015 där nio 
länder samt Nato deltog, Nordisk 
Cross Border Training där Norge, 
Finland samt Sverige genomförde 
flygövningar vid 40 tillfällen under 
året, ett led i det nordiska försvars-
samarbetet.

Vi fick också höra om F 21 Verk-
samhet, Mål, Vision, Verksamhets-
idé, Fokusområden samt ny flottilj-
organisation 2016.
 Detta var några axplock ur en 
mycket informativ genomgång, stf 
C F 21 avslutade med att ge oss en 
inblick i den framtida verksamhe-
ten samt påpekade vikten av FVRF 
verksamhet.

Årsmötet öppnades klockan 1700 av 
FVRF-N styrelseordförande Chris-

ter Thörnlund, val av mötesord-
förande genomfördes på sedvanligt 
sätt, valet föll enhälligt på Jan Ot-
terström, som dagen till ära fyllde 
år, vilket uppmärksammades med en 
symbolisk present. 
 Årsmötet genomfördes på ett bra 
sätt enligt rådande stadgar. Kvällen 
avslutades med sedvanlig middag 
mtb. Stefan Hult avtackades för ett 
mycket gott och noggrant arbete, un-
der sina år som sekreterare i Region 
Nord.

Söndagen startade med information 
av Generalsekreteraren, Ossi Kouk-
kula, vilket bland annat omfattade 

redovisning av FVRF verksamhet 
under år 2015, förutsättningar för år 
2016 hur samverkan med HKV Prod 
Friv/Flyg- LSS genomförs, arbetslä-
get vad avser befattningar i FV för 
FVRF medlemmar. GS informerade 
också om vår medlemstidning samt 
påtalade vikten av att sända in un-
derlag till redaktionen, för att göra 
tidning intressant och informativ. 
 In formationen avslutades med 
bilden ”Försvarsinformera - Grund-
utbilda - Engagera och Rekrytera - 
Folkförankring.

Nästa att beträda podiet var vår Ut-
bildningschef Jan Otterström som 
informerade om genomförd vuxen-
verksamhet år 2015 samt planerad 
vuxenverksamhet för år 2016.
 Jan informerade också om olika 
kurser, rekrytering och om ungdoms-
verksamheten samt utbildningsgång-
en. Informationen avslutades med att 
Jan berörde FM arbete med ett nytt 
styrdokument som är under bered-
ning med arbetsnamnet ”Försvars-
maktens relationer till unga”. Före-
läsningarna uppskattades mycket av 
Region Nords medlemmar vilket vi 
tackar våra föreläsare för. 

EN BRA HELG I FVRF ANDA.

Christer Thörnlund 
FVRF-N

Årsmöte i Region Nord

Regionens medlemmar under årsmötesförhandlingar

Försvarsupplysning av vår Generalsekreterare
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Artikel från Officerstidningen nr 2 2016. Bild: Mats Carlsson/Försvarsmakten
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FVRF-kurser 2016
Kurser 2016 som vänder sig till våra medlemmar på olika nivår
Mer info på www.flygvapenfrivilliga.se/utbildning/kurskatalog

 Fortsättningskurs 
 HV-Underrättelsetjänst 24 september-7 oktober Såtenäs

 Grundkurs 
 Hv-Underrättelsetjänst 24 september-7 oktober Såtenäs

 Kurschefskurs 24 oktober-4 november Halmstad

 Instruktörstjänst Handledare 26 maj-29 maj Halmstad 
 13 oktober-16 oktober Uppsala

 Instruktörstjänst Grunder 2 juli-15 juli Luleå 
 3 september-16 september Uppsala 
 22 oktober-4 november Halmstad

 Instruktörskurs 
 Fortsättningsutbildning 7 november-9 november Luleå

 Instruktörskurs 
 Ungdomspedagogik 23 september-25 september Uppsala

 Instruktörskurs Tillämpning 8 augusti-17 augusti Uppsala 
 16 maj-25 maj Såtenäs 
 3 oktober-12 oktober Ronneby

 Grundläggande soldatutbildning 2 juli-15 juli Luleå 
 för frivilliga (GU-F) 29 oktober-11 november Ronneby


