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kunna påbörja rekrytering och utbildning av frivilliga
till befattningar i Flygvapnets krigsorganisation. Med
glädje kan vi äntligen konstatera att de första inledande utbildningarna nu är beslutade och planerade
att genomföras under detta år. Flygvapenfrivilliga har
även fått uppgiften att samordna rekrytering och utbildningen av de ca 800 befattningarna som de frivilliga försvarsorganisationerna på sikt skall bidra med till
Flygvapnet. En utmanande och stimulerande uppgift.
Ett stort ansvar kommer att läggas på regionerna för
rekrytering och genomförande av utbildningar. Är du
intresserad av en befattning eller vill bidra på annat
sätt så kontakta din region.
Efterfrågan på medverkan från frivilliga försvarsorganisationer (FFO) i myndigheternas verksamhet och
övningar ökar stadigt. Totalförsvarsövning 2020 (TFÖ
20) och Försvarsvarsmaktsövning 2020 (Aurora 20)
planeras nu för att innehålla olika förmågor från FFO.
Vi kommer att medverka i den planeringsprocessen
och säkerställa FFO medverkan i genomförandet. En
projektledare är anställd vid kansliet under ca 1,5 år
med uppgift att samordna rekrytering och utbildning
av frivilliga till Flygvapnets krigsorganisation och att
samordna frivilligas medverkan i Aurora 20.
Motståndskraften i försvaret av vårt land skall utvecklas, byggas upp och stärkas under de kommande
åren. Den 14 maj överlämnar försvarsberedningen sin
rapport om hur försvarsförmågan skall utvecklas fram
till 2025. Under kommande års uppbyggnad och utveckling av totalförsvaret skall Flygvapenfrivilliga vara
en pålitlig leverantör av de uppdrag och uppgifter som
åläggs på oss. För att leva upp till detta behövs stort
engagemang, delaktighet och ansvarstagande såväl centralt som regionalt och hos enskild medlem. Om vi arbetar enligt vår visions devis och honnörsord; Förmåga,
Vilja, Resultat, Frivillighet är vår styrka, så kommer vi
att kunna hantera framtidens utmaningar väl.
Jag hoppas att du finner vår nya tidning lättläst och
läsvärd. Hör gärna av dig med tips och bidrag till
artiklar och reportage.
GENERALSEKRETERARE, OSSI KOUKKULA.
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Riksförbundsstyrelsen 2019-2020
>>

Jag heter Gunnar Holmgren
och är ny riksförbundsordförande. Har en bakgrund som reservofficer i FV och har haft förmånen
att tjänstgöra i många olika roller i
vårt totalförsvar under åren. De sista
åren har jag varit landshövding i
Västernorrlands län. I dag är jag verksam i styrelser
och i utredningar för regeringskansliet. Under åren
2005–2012 var jag GD för försvarets materielverk
och har byggt upp en god erfarenhet av våra materielsystem. Frivilligförsvaret ligger mig varmt
om hjärtat och jag vet av egen erfarenhet att vårt
totalförsvar inte skulle fungera utan alla frivilligas
insatser. Det gäller såväl fredstida kriser som militära
insatser. Vi alla har en uppgift att hjälpa till att säkerställa goda utbildningar och övningar och jag hoppas
att kunna hjälpa till inom de områden som jag har
erfarenhet av. Som en av de viktigaste frågorna på
min dagordning är att de frivilligas insatser måste
värderas högre i samhället vad gäller ersättningar
och möjligheterna till ledighet från ordinarie arbete.

>>

Hans Hansson heter jag,
född i Göteborg 1953, bor
i villa i Halmstad med min hustru
Kerstin och har tre utflugna barn
samt sju barnbarn.
Jag avslutade min tjänst i Försvars
makten som Chef Militärhögskolan
i Halmstad 2014. Före det var jag stf chef på FMTS
i Halmstad. Jag har också tjänstgjort på F 4, Krigsförbandsledningens Ledningssystemavdelning, på
F 21 och F 10.
Mina intressen var länge att vistas uti i skog och
mark under diverse sportsliga aktiviteter. Då jag för
dryga tio år tillbaka fick problem med mina höfter,
bägge är idag utbytta, så har jag tvingats ta det lite
lugnt. Numera får det vara cykel som får vara det
idrottsliga inslaget. I övrigt så ägnar jag mig åt
lugnare saker som skönlitteratur och fotografering
och lite golfspel. Jag reser gärna till Toscana i Italien och Provence i Frankrike där jag uppskattar vin
till mat men det går också bra med vatten. Mitt motto är, Kall hjärna - Varmt hjärta - Rena händer. Det
vill säga: Tänk först innan du agerar Våga lita på
dina medarbetare Gör inget som du inte själv kan
stå för. Jag påbörjar nu min tredje period som styreleordförande i Riksförbundsstyrelsen.

>>

Jag är Anders Troedson. Bor
i villa utanför Halmstad. Jag
blev nyligen befordrad till farfar åt
Hilding och morfar åt Miliam. Denna utnämning tar jag på stort allvar.
Efter militär grundutbildning pla
cerades jag på F 5. Efter en del år
på trupp blev fredsbefattningarna administrativa.
Som personalchef hade jag Friv inom min enhet.
När F 10 var avvecklat blev jag chef för Friv i
Halmstad. Arbetet med frivilligpersonalen var
stimulerande och roligt, jag har haft förmånen att
samverka med de flesta frivilliga försvarsorganisationerna. FVRF har alltid haft en speciell plats.
Efter min pensionering 2012 har jag haft möjligheten att vara delaktig i utvecklingen av NBL
(Nätbaserat lärande) som nu börjar införas inom de
frivilliga försvarsorganisationerna.
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Mitt namn är Tess Rangedahl.
Född och uppväxt i Karlstad,
där jag nu läser sista året på
gymnasiet (Teknik, design- och
produktutveckling). Efter studenten
ska jag söka vidare till högskolan/
universitet inom design. Jag har
varit aktiv inom Flygvapenfrivilliga region Väst
sedan sommaren 2015. Där jag även nu sitter med
som ungdomsledamot sedan 2018. Jag brinner för
ungdomsverksamheten, och ser fram emot att
utveckla den. Utöver skolan och FVRF jobbar jag
som simtränare i en mindre föreningen, är med
vänner, tränare och såklart pluggar.
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Mikael Sjöberg heter jag och
kommer från Lund. Jag hade
en gång en dröm om att bli lärare
men så kom värnplikten på F5 i
Ljungbyhed emellan vilket var en
sådan positiv upplevelse att jag blev
kvar i Flygvapnet under många år
och fick uppleva och lära delar av försvarsmakten
och vårt avlånga land: I 22, F21, F20, Berga, Barkarby, F7, F14 och F10. På hemmabasen F5 var vi
många som ville jobba med frivilligutbildning och
på sommarkurserna. Det blev med åren även det
stora fritidsintresset. I och med försvarsbesluten,
tog jag upp lärarbanan på nytt och vidareutbildade
sedermera mig även till rektor. Allt jämt tycker jag
det är roligt att leda utbildningsverksamhet och
särskilt roligt är det att se människor växa. FVRF
har på senare år inneburit uppdrag som: sekreterare
i region syd, handledare i utbildningsmetodik och
kurschef för sommarkurserna 2017 och 2018 vid
F17. För centrala kurser har jag ansvarat för IK UP
och IK Uppgradering. Jag hoppas genom mitt uppdrag i RFS kunna bidra lite tillbaka med strategisk
utveckling baserat på mina erfarenheter.

>>

Hej, mitt namn är Michel
Karlsson Englsperger. Jag
bor och är uppväxt på en bondgård
i Loke, en by ca. tre mil från Östersund. Jag är född år 2000. Har körkort, såväl för bil som Mc. Jag har
varit aktiv ungdom i region mitt
sedan Hösten 2015 och sitter nu som ungdomsrepresentant i region Mitt. Kursstegen jag har fullbordat
fram till kurs PK som jag nu går. Övriga aktiviteter
som jag deltagit i, Vasastafetten,
Indalsledenloppet, Tough race i Borlänge samt
tävlingen i Estland.
Jag går tredje året på Vård och omsorg, inriktning
räddningstjänst. När jag tagit studenten så ser jag
fram emot att genomföra GU.
På fritiden jobbar jag hemma på bondgården eller
ägnar mig åt någon av mina olika hobby, Socialdans, Bågskytte, Fotboll, skidåkning och att skruvar
med bilar.

Till minne av

>>

Ulrika Leijon heter jag, är 49
år ochbor i Vänersborg med
min familj.
Jag jobbar som fotograf, det är både
utmanande och givande. Ingen dag
är den andra lik, det är alltid nya
människor och nya idéer som dyker

upp.
Min fritid går ofta till att vara ute i skog och mark,
vandra, cykla, springa och givet vara med min underbara FM Levis och hans framsteg.
Min start i FVRF var på F 7 Såtenäs och första året
då det kördes AirCamp, en otrolig upplevelse och
en start på något som idag är ett djupt intresse. Jag
blev invald i FVRFVäst styrelse och har sen dess
suttit som sekreterare. Jag har också hjälpt till och
stöttat mot LSS Friv.avd på Såtenäs, där vi har ett
fantastiskt samarbete och ett verkligt bra stöd. Har
även gått Funktionärsutbildningen i Halmstad. Jag
ser fram emot att få vara ledamot i RFS.

Helena Fjellström omkom den 25 mars efter en mycket tragisk
olycka under militärövning Northern Wind. Helena var vid övningen placerad som signalist vid 145. HvUndkompaniet.
Helena var medlem och instruktör i Flygvapenfrivilliga, Helena var
också ledamot i FVRF Riksförbundsstyrelse.
Helena som kom från Dvärsätt utanför Östersund var 41 år och
känd som en mycket duktig och uppskattad instruktör och kamrat
i FVRF verksamhet, Helena var mycket engagerad i vår ungdomsutbildning.
Våra tankar och medkänsla går till Helenas anhöriga. Vi har
alldeles för tidigt mist en mycket fin och uppskattad kamrat och
medarbetare i Flygvapenfrivilliga.
Vila i frid Helena.
Hans Hansson Styrelseordförande FVRF
Ossi Koukkula Generalsekreterare FVRF
.
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FVRF på MSB konferens Mötesplats SO
Mötesplats SO är en konferens som hålls två gånger om året för
kunskap-och erfarenhetsutbyte för några av de viktigaste aktörerna
som ansvarar för samhällsskydd och beredskap. På konferensen
diskuterades aktuella ämnen, utvecklingsarbeten, operativt arbete
och planering framöver.

Om man vill samverka - gör det nu!
Annika Nordgren Christensen, försvars- och säkerhetspolitisk expert, talade om personalförsörjning
och förstärkningsresurser vid höjd beredskap.
- Civilplikt, om den aktiveras, kommer att kompletteras av frivilliga insatser inom specifika kompetenser, sa hon. Dessa kommer att vara användbara
även i andra situationer än vid höjd beredskap.
Hon pekade även på att det med tanke på den
säkerhetspolitiska situationen behövs en mental förberedelse för att kunna vara snabbfotad, detta i ett
Sverige där förändringar
annars brukar få växa
fram långsamt. Hennes
budskap var: Om man vill
samverka – gör det nu!
Annika Nordengren
Christensen, försvars- och
säkerhetspolitisk expert.

Jon Wikingsson, kommendör, chef J3, Försvarsmakten, berättade om Försvarsmaktens uppdrag – och
att det inte inbegriper att släcka bränder. Trots det
gjorde Försvarsmakten ett 90-tal insatser i samband
med sommarens bränder, som inbegrep bland annat
stöd med helikopter och personal.
- Hur kan vi kommunicera bättre? frågade Jon
retoriskt och uppmärksammade att olika definitioner
av begrepp som ”samverkan”, ”samordning” och
”strategi” försvårar
samverkan mellan
Försvarsmakten och
civila myndigheter.

Jon Wikingsson,
kommendör,
Försvarsmakten .
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Möjligheter som samverkan ger
Dan Eliasson, MSB:s generaldirektör, talade om
behovet av samverkan och de möjligheter som
samverkan ger.
- MSB står på fyra ben.
Vi stöttar räddningstjänst, vi arbetar med
cybersäkerhet, vi har en
operativ avdelning och
vi förbereder för kris och
krig, förklarade han.
Dan Eliasson, generaldirektör, MSB.

Han berättade om den dialog som han har med myndighetscheferna vid de bevakningsansvariga myndigheterna.
- Nu har MSB och Försvarsmakten förklarat vad
som behöver göras, sa han, och liknade alla krav vid
ett stort lass med makadam som stjälpts upp framför
myndighetscheferna.
- MSB kommer nu med en skottkärra med möjligheter; anslaget 2:4 Krisberedskap, mötesformer,
stöd till frivilliga försvarsorganisationer (FFO),
internationellt arbete, och mer.
Dan Eliasson lyfte särskilt FFO:ernas insatser under
sommaren 2018.
- De har överraskat mig å det kraftfullaste. Här finns
det förmågor som jag har underskattat. De ska vi bli
bättre på att ta vara på.
Han var noga med att påtala att den politiska
beställningen är att återuppta planeringen och göra
framsteg på några områden fram till 2020. Det vi
inte klarar av då ska vi jobba vidare med framöver.
Oavsett om man arbetar med totalförsvarsplanering
eller krisberedskap så bidrar vi alla med att bygga
förmåga som är till nytta för båda perspektiven.
Artikeln ovan är delar av en längre text på MSB
hemsida, läs hela texten på:
Artikel om Mötesplats SO den 6 december på msb.se
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Förberedande vinterutbildning i Region Öst
Region Öst genomförde förberedande vinterutbildning under helgen i
vecka 905 med sina tre kurser, Fortsättningskursen (FK),
Ledarskapskursen (LK) och Praktikkursen (PK).

Syftet med utbildningen
är att förbereda eleverna
för verksamhet under
vinterförhållanden. Att
slarva och göra misstag
kan straffa sig rejält i
vintermiljö så en bra
förberedande utbildning
ökar förståelsen och
förmågan att göra rätta
åtgärder när så behövs.
Pulka med gemensam utrustning.

Utbildningen började på fredagen med att prova
till skidorna som i militära sammanhang kallas för
”Vita blixten”. Efter lördagsmorgonens inre tjänst
var det dags att tjära skidorna, vilket var en nyhet för
en del av de yngre eleverna. När tjärningen var klar
påbörjades skidmarschen ut mot förläggningsplatsen.
Under marschen slår olyckan till, en instruktör med
funktionär har kört av vägen och in i en elstolpe.
Föraren sitter kvar i bilen medan passageraren har
slängts ut genom framrutan. Eleverna kommer fram
till olycksplatsen och påbörjar omhändertagandet av
de skadade och upptäcker straxt att det börjar ryka.
Bilen brinner, föraren måste ut och bort ifrån det
farliga området och läggs på värmejackor.
”Momentet avbryts” kommer ifrån momentövningsledaren. Olyckan var arrangerad, ett övningsmoment
och ingen var skadad. Efter feedback från skademarkörer och momentövningsledaren genomfördes
övningen en gång till, med mycket gott resultat. Både
elever och instruktörer känner sig nöjda över
prestationen, jag tror nog att momentövningsledaren
känner sig lite extra stolt över hur väl eleverna
genomförde båda momenten och hur väl de tog till
sig feedbacken från första momentet. Därefter var det
dags att fortsätta skidmarschen.

Utbildning i skidmarsch.

Väl framme på förläggningsplatsen var det hög tid
att påbörja förläggningsarbeten. PK eleverna fick
lära sig ett nytt sätt att upprätta förläggning, en sk
eldhydda (liknande en lappkåta) som skulle byggas
och övernattas i. Övernattning utan tält i vintermiljö
var något nytt, eleverna skred till verket och började
bygga. Det behövs mycket granris, väldigt mycket,
var alla deltagare överens om.
När bygget var klart och med magarna kurrandes så
var det dags att få liv i elden och en ledarskapsanalys av den enskilde eleven påbörjades samtidigt
som maten förberedes. Eleverna fick frågor om hur
de är som ledare, vad som påverkar dem och hur de
blir vid dessa tillfällen. Många kloka tankar tänktes
denna kväll, och det var valfritt att dela med sig till
sina kamrater. Eleverna lärde mera om sig själva
och sina kamrater och flera elever fick säkert en
ökad förståelse om hur jobbigt det kan vara att
verka som chef och ledare ibland.
BERGENDAHL / KURSCHEF
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Instruktörskurs grunder i Uppsala
De två första veckorna i februari genomfördes årets första
instruktörskurs grunder vid Luftsstridsskolan i Uppsala där
kursens sju elever uppnådde kursens slutmål.

”Med stöd och handledning kunna planera,
genomföra och utvärdera enskilda övningar
inom grupps ram och tillämpa utbildningsmetoden visa, instruera, öva, öva, pröva”

DEN FÖRSTA UTMANINGEN FÖR BEFÄLSLAGET
OCH ELEVERNA VAR ATT SKAPA EN GEMENSAM
MÅLBILD.

Målbilden är att betrakta som gemensam när:
 Elever och instruktörer uppfattar att de
talar om samma sak.
 Elever uppfattar att de i utbildningen gör
saker som leder till att de lär sig det som
krävs för att nå målet.

Övning i maskering.

Mot den bakgrunden fokuserade vi de inledande två
dagarna på att tillsammans skapa tydliga konturer
av vad som eleverna ska kunna när kursen är slut.
Vi gjorde det genom teoretiska lektioner och kortare workshops som handlade om såväl fakta- som
förståelsekunskap om instruktörsrollen. Genomförandeskedet av kursen handlar givetvis om att
öva, öva, öva och för oss i befälslaget att pröva och
gemensamt utvärdera hur resan mot slutmålet går
för respektive elev. Utvärderingen är bland de mest
centrala i lärandet och utvecklingen. Därför lägger
vi stor kraft och mycket tid på detta mellan varje
trupputbildningspass, TU.
Utvärdering är en central del i formativ bedömning
som vi arbetar utifrån. I stora drag innebär det att
både eleverna och instruktörerna efter varje TU-
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pass återkommer till kursens delmål. Eleverna får i
uppgift att genomföra en självskattning och identifiera hur de upplever att de ligger till i förhållande
till målen och vilka behov de har för att fortsätta
utvecklingen framåt. Instruktörerna värderar genomfört TU-pass utifrån delmålen och därefter
genomförs samtal mellan elev och handledare om
detta vilket ligger till grund för hur elev-handledare
skall arbeta inför kommande lektion så att eleven
utvecklas framåt.
Totalt genomförde instruktörseleverna fem olika
trupputbildningspass vardera samt en gemensam
målbildsövning. Trupputbildningspassen stegrades
vartefter i längd och komplexitet. De sju godkända eleverna, Stefan Appelgren, Anneli Smedberg,
Maria Melin, Daniel Brandt, Anna Holmgren, Laila
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IK G gruppfoto.

Östlund och Fredrik Fredriksson lämnade IK G med ett nytt mål i sikte, Instruktörskurs Tillämpning, IK T, som
är den andra delen i utbildningsgången
för att bli godkänd instruktör inom
frivillig försvarsorganisation, FFO och
Försvarsmakten.

Genomgång före
elevövning.

Stort grattis och tack för stort engagemang och för bidrag till vårt eget
lärande, säger vi i kursledningen,
vi tackar också LSS för allt stöd
och hjälp för att skapa de bästa
förutsättningar för en bra utbildning
med eleverna i centrum.
KN MIKAEL HVINLUND / KURSCHEF

FLYGVAPENFRIVILLIGA, EN DEL AV SVERIGES FÖRSVAR
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Region Väst
årsmöte på
F 7 Såtenäs
Den sista mars genomförde region Väst
sitt årsmöte, traditionsenligt i Gripencentrum på Såtenäs. Dessförinnan hade
ungdomarna under helgen övat vapenhantering, både teoretiskt och praktiskt.
De vuxna hade besökt F 7 Gårds- och
flottiljmuseum där en mycket engagerad
Ove Larsson ledde oss genom flottiljens
spännande historia. Alla hade också
utspisat en god lunch i matsalen. Till
årsmötet kom i år en hedersam gäst
i form av flottiljchefen överste Lars
Helmrich som också agerade mötesordförande. Tyvärr kunde inte någon från
FVRF centralt närvara i år. Styrelseordförande Robert Andersson informerade
om FVRF verksamhet med stöd av ett
översänt bildspel från FVRF.
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Lt Ove Larsson förevisar F 7 museum.

Mötet inleddes sorgligare än vanligt, tidigare samma
vecka omkom en medlem ur Riksförbundsstyrelsen,
Helena Fjellström, under övning Northern Wind. Vi
höll en tyst minut för Helena och sände en tanke till
nära och kära.
Klubban rasslade sedan i rask takt, och efter avklarade
ekonomiska handlingar nådde vi fram till förtroendevalen. Till ny regionsordförande valdes C F7, Lars
Helmrich, han efterträdde därmed Peter Laag. Robert
Andersson tackade för sin tid som styrelseordförande
och lämnade över klubban till Patrik Pettersson.
Tobias Cronhamn avgick som kassör och Mikael Date
efterträdde honom. Vidare valdes Björn Sörgaard,
Andreas Sörgaard och Kajsa Larsson in som ledamöter respektive ungdomsledamot i styrelsen. I valberedningen tillsattes Robert Andersson och Arvid
Fransson, tillsammans med Noa Höjdestrand på
omval. Som revisor valdes Linus Claar och Matilda
Nilsson.
Den gamla styrelsen tackar för det gångna året och
hälsar den nya styrelsen välkommen.
ROBERT ANDERSSON
AVGÅENDE STYRELSEORDFÖRANDE

FLYGVAPENFRIVILLIGA, EN DEL AV SVERIGES FÖRSVAR

FVRF planeringsmöte i Tylebäck
I år som så många år tidigare, genomförde FVRF
sina planeringsdagar med kurscheferna inför
2019 års utbildningar.

Vädrets makter försvårade och i vissa fall omöjliggjorde
deltagande av några kurschefer vilket föranledde viss
ändring av programmet. LSS frivilligavdelning deltog i
stort sett mangrant och inledde processen i samarbetet
med FVRF kurschefer inför årets kurser.

DAG ETT bestod till stor del av att kurscheferna
tillsammans, eller enskilt arbetade med kursplaner
och stomprogram. Information om marksäkerhetsordern hanterades, bilagorna
i form av
samverkansprotokoll
diskuterades och ses nu
som inarbetade dokument.
FVRF ungdomsverksamhet och framförallt våra
fem sommarkurser behandlades. Kurscheferna fick
möjlighet till samverkan
och fick direktiv för genomförandet.
Kurscheferna för årets instruktörskurser fick möjlighet att komma med
tankar och idéer gällande
framtidens kurser för
instruktörer. IK G och
Arbetslunch.
IK T planeras att under
året byta namn till IK G del 1
och IK G del 2. Detta för att tydliggöra att det är en
kurs som är uppdelad på två kurstillfällen. Under
kvällen avnjöts en god middag, med lite tjänstesamtal och glada miner.

Rickard Törnstråle
informerar.

DAG TVÅ kan
sammanfattas som
en dag fylld av
redogörelser och
riktlinjer. Utbildningschefen FVRF
gick igenom kurschefens mandat
gällande ekonomi,
personal, arbetstidsplanering och
övriga administrativa delar. Chefen
LSS frivilligavdelning, mj
Mikael Burstedt,
framförde LSS budskap om att vi tillsammans kommer att genomföra
årets kurser. FVRF centralt tackar alla närvarande
för ett givande planeringsmöte och ser fram emot ett
bra utbildningsår 2019.
RICKARD TÖRNSTRÅLE / FVRF UTBAVD

FLYGVAPENFRIVILLIGA, EN DEL AV SVERIGES FÖRSVAR
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Flygvapenfrivilligas
Årets vinterutbildning för FVRF
ungdomar genomfördes under
veckorna 7 till 10 i Dagsådalen,
Jämtland. Region Nords ungdomar vinterutbildades vid
F 21 i Luleå, se separat artikel i
denna tidning.

Syftet med
kursen är bla att eleven
ska få prova på olika utbilningsmoment ur Försvarsmaktens grundläggande utbildning i vintertjänst.
Krav för att kunna söka och bli antagen
till vinterkursen är, medlemskap i FVRF
och att eleven har påbörjat sin fortsättningskurs. Vidare ska eleven vara klar
med utbildning i ”Kallt väder” och
”Vass egg” före kursstart.
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vinterkurser 2019

Av 200 sökande, kom till slut 150 ungdomar,
fördelat på de fyra veckorna. Samtliga genomförde sin vinterutbildning med godkänt resultat
och är betydligt kunnigare i att uppträda i vintermiljö. Under sista veckan i Östersund anslöt
10 elever från motsvarande ungdomsverksamhet i Estland, detta utbyte har pågått under flera
år och är mycket uppskattat.
Eleverna tog sig till kursplatsen med Flygvapnets transportflygplan Tp 84 Herkules, vilket
var en mycket uppskattad nyhet för året. Varje
utbildningsvecka började på lördagen med
samling och uppstart och veckan avslutades
på nästa lördag med vård och inlämning av
övningsmateriell för att sedan påbörja flygresan hem efter lunch.
FLYGVAPENFRIVILLIGA, EN DEL AV SVERIGES FÖRSVAR
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Tack Sven-Owe
för alla tidningar!

Utbildningsveckorna följde i stort samma ”Stomprogram” med smärre justeringar med tanke på
väder, terräng och utbildningsståndpunkt, men med
tre moment som fanns med i alla kurser; 1) bor i
fält under två dygn med övernattning, 2) möjlighet
att bada isvak och öka egen insikt om hur ens egen
kropp reagera i kallt vatten samt 3) Vita blixten racet över 5 km för FK-eleverna, 7,5 km för LK och 10
km för PK eleverna.
Alla kurserna började med att passa till och valla
”Vita Blixten” samt träna skidteknik för att sedan
pröva på att använda pulka under skidmarsch.
Övriga spännande utbildningsmoment var att ta sig
upp ur en isvak, kallt, lite oro samt stor lättnad och
stolthet när det var klart och värmen återkommit i
kroppen. Eleverna fick också pröva på att övernatta
ute i snön, enmanstält som kallas ”Puppa” för de
äldre eleverna och gruppvis i ett 20-manstältför de
elever som var med för första gången. Ett spännande
och mycket uppskattat moment var skidtolkning
efter Bandvagn. Efter sedvanlig vård och inlämning avslutades en annorlunda och givande vecka i
”Kung Bores land”. Flygvapenfrivilliga sänder ett
stort TACK till elever och instruktörer för ett bra
jobb!
STEFFEN HANSEN / UTBILDNINGSCHEF FVRF
FOTO: ULRIKA LEIJON

Sven-Owe Andersson,
vår trogne medlem,
sedan 1965, och ansvarig
för FVRF tidningens
grafiska formgivning
sedan 2010, lämnar nu
över tidningsansvaret till
reklamfirman Mumrik i
Klippan med Lena
Mårtensson som
ansvarig.
Vår medlemstidning var under många år en bilaga
på 2–3 sidor i tidningen ”Flygvapen-Nytt”. När
Flygvapen-Nytt inte gavs ut längre var vi utan
medlemstidning under en del år.
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År 2010 togs det första numret av ”Flygvapenfrivilligas medlemstidning” fram och då med
Sven-Owe som grafisk formgivare, dvs han såg
till att det blev en tidning av inkomna texter och
foto. Sven-Owe har under dessa 8 år tagit fram
25 st medlemstidningar och med största noggrannhet levererat en mycket uppskattad
FVRF-tidning, bra jobbat och stort TACK!
OSSI KOUKKULA
GENERALSEKRETERARE

FLYGVAPENFRIVILLIGA, EN DEL AV SVERIGES FÖRSVAR
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Besök Helikopterhangaren.

Vinterkurs i region Nord
Försvarsmakten har lärt oss att skapa ett hem utan något hus.
Att göra mat utan något kök. Att ta sig framåt utan några fordon.
Att le utan anledningar. Och att vara en familj utan blod.
Ännu en vinterkurs genomförd och denna gång har vi
också haft fler deltagande elever än på tidigare vinterkurser här i nord, 26 st elever genomförde kursen.
Det bästa med en vinterkurs är inte bara det kalla
vädret och allt som tillkommer t.ex. minusgrader,
mörker och tonvis med snö. Det är såklart också eleverna. De som kommer tillbaka till kurserna är där för
att de tycker det är roligt, intressant och lärorikt. Alla
delar en gemensam hobby tillsammans och vet vad
som förväntas av dem.
Under denna vecka så fick deltagarna genomföra bl.a.
isvaksbad, utbildning i kallt väder, vallning av skidor,
”vita blixten”, tolkning efter bandvagn, dra pulka samt
sjukvård. De nya färdigheterna sattes sedan på prov
under två nätter ute i fält. Under ett av fältdygnen fick
vi besök av en grupp från Flygbassäk. De genomförde
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en övning med mörkermateriel som var mycket uppskattad av eleverna. När vi var på tillbakamarsch till
flottiljen stannade vi för att genomföra ett triathlon
med vita blixten och ett moment med målkast där de
deltagande fick kämpa hårt för att försöka nå första
plats. Innan kursen avslutades fick eleverna besöka
helikopterhangaren vilket värdesattes högt.
Tack till alla instruktörer som utbildar oss ungdomar
och som föregår som goda exempel på hur Försvarsmakten fungerar. Tack till allt stöd från F 21.
Jag har varit med i den här verksamheten alldeles för
länge, men hur kan man sluta när det bara blir roligare
och roligare? Absolut en av dem bästa kurserna. Tack
för det.
MIMMI WIBERG / PK-ELEV FVRF-NORD

FLYGVAPENFRIVILLIGA, EN DEL AV SVERIGES FÖRSVAR

Tolkning efter
bandvagn.

Skidorna ska vallas.

FLYGVAPENFRIVILLIGA, EN DEL AV SVERIGES FÖRSVAR
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Instruktörer tycker till
PROJEKT INSTRUKTÖR – en del av
Huvudmannaskap Instruktör som FVRF
leder – jobbar vidare med syftet att finna
lösningar för att:
• öka rekryteringen av frivilliga instruktörer
• öka tillgängligheten på instruktörer ur de
frivilliga försvarsorganisationerna
• utveckla alternativ för utveckling av de
frivilliga instruktörerna

Under två dagar har ett tjugotal instruktörer ur olika
frivilliga försvarsorganisationer varit samlade för att
diskutera morgondagens utmaningar och forma idéer
om hur de kan mötas. Många är utmaningarna – och
många är uppslagen om hur att möta dessa. Något nu
projektet jobbar vidare med, projektet pågår till
december i år.

Särskilt uppskattat var GD Försvarsmakten, Peter
Sandwalls besök - och att han tog sig gott om tid för
att lyssna och diskutera – och inte minst ge en bra bild
om framtiden och de utmaningar frivilliga försvarsorganisationers instruktörer kommer att möta och vara
en viktig del av.
JAN OTTERSTRÖM / PROJEKTLEDARE

Flygvapnets huvudflygdag
på F 17 Ronneby
Varje år anordnar Försvarsmakten en
flygdag i Sverige. Eventet är gratis att
besöka. Syftet med dagen är att visa upp
flygvapnets verksamhet, dess operativa
förmåga samt informera om de många
karriärmöjligheter som finns i Försvarsmakten. Årets flygdag genomförs vid F
17 i Ronneby söndagen den 25 augusti
och man räknar med ca 100 000 besökare.
Program, tider och deltagande förband
kommer att presenteras efterhand på F 17
hemsida, Välkomna!
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X-BEFATTNINGAR I FV

Ny projektledare
vid Flygvapenfrivilliga
Ola Malm har anställts som
projektledare på FVRF kansli
med uppgift att leda projektet
för frivilligpersonal till Flygvapnets krigsorganisation. Ola har
tillträtt som projektledare med
uppdrag att rekrytera samt
samordna utbildning av den
personal från FFO som skall
placeras som specialister i flygvapnets basorganisation. Gemensamt för samtliga befattningar är att personalen ska
genomgå utbildningar riktade
mot flygvapnet och i FVRF
regi. Tillsammans med FVRF
har flera andra FFO ansvar för
personalens specialistutbildningar i allt från hundtjänst till
bevakningssoldater, fordonsförare till stab- och underrättelsepersonal m.fl.
Projektet löper fram till oktober 2020 och då skall grunden
vara lagd för framtida arbete.
Det kommer sedan krävas
ett ständigt återkommande
arbete med rekrytering och utbildning för att personalförsörja dessa viktiga befattningar i
Flygvapnet.

NÄR JAG FRÅGA OLA
OM HUR HAN SER PÅ UPPGIFTEN SVARAR HAN SÅ HÄR;
Det är med stor ödmjukhet jag tackat ja till tjänsten som projektansvarig. Jag ska nu börja med att sätta mig in i uppdraget.
Sedan kommer jag att knyta kontakter med övriga FFO som ska
delta i arbetet med att rekrytera och utbilda dessa specialister.
Uppdraget är komplext med stora personalvolymer och med
relativt korta tidsramar innan den nya personalen kan krigsplaceras i befattning. Jag tror att jag med min bakgrund som
krigsplacerad på flygbas under många år, tio år som kompanichef
i Hv och instruktör inom flera FFO, har den bredd och förståelse
för verksamheten vid krigsförband som behövs för att lyckas med
projektet.
Ett delmål i projektet är att bemanna befattningar redan till
övning AURORA 2020, för att nå dit behöver samtliga berörda
frivilliga försvarsorganisationer kraftsamla tillsammans.
Jag tackar FVRF för förtroendet och ser fram emot ett stimulerande och ett spännande arbete med återtag av förmåga,
engagemang och folkförankring för såväl FFO som Försvarsmakten säger Ola Malm avslutningsvis. Vi önskar dig lycka till
med projektet Ola!

LARS PETTERSSON / FVRF

FLYGVAPENFRIVILLIGA, EN DEL AV SVERIGES FÖRSVAR
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Region Syd årsmöte på
F 10 Flygmuseum
FVRF Syd genomförde sitt årsmöte under lördagen den 16 mars
på fd F 10 i Ängelholm, till årsmötet kom 42 medlemmar.

Årsmötet öppnades med att regionens ordförande,
överste Lars Bergström hälsade deltagarna välkomna,
fattade klubban och genomförde förhandlingarna
enligt fastställd föredragningslista. Inga motioner
eller proposition hade inkommit. Den nya styrelsen
präglades av omval men tre nya ledamöter tillkom och
hälsas välkomna i styrelsearbetet. Du kan se den nya
styrelsen på hemsidan www.fvrf.se under region Syd.
Under årsmötet fick deltagarna information i form av
försvarsupplysning av Generalsekreteraren FVRF,
Ossi Koukkula, informerade om FVRF nya uppgifter
gällande frivilligbefattningar i Flygvapnets krigsförband samt om vår omfattande ungdomsutbildning.
följdes med stort intresse av deltagarna på årsmötet.
C F 17, överste Lars Bergström, hade en intressant
genomgång om vad som är på gång på flottiljen, nu
och framgent. Lars framhöll mycket tydligt att behovet av frivilligpersonal till F 17 förband var stort
och att han såg FVRF Syd som en viktig samarbetspartner. Efter mötesförhandlingarna och försvarsupplysningspassen omgrupperade deltagarna till
museet för att uppleva flygplan och övrig flygvapenmateriell.
Efter årsmötet utdelades medaljer till sex personer
för förtjänstfulla insatser inom såväl Region Syd som
inom Flygvapenfrivilliga. Lars Bergström, Malin
Paulsen och Fredrik Lindström tilldelades FVRF
förtjänsttecken. Joachim Bjuhr och Oskar Nilsson
tilldelades FVRF Syd förtjänstmedalj i silver, Mickael
Jönsson fick FVRF Syd förtjänstmedalj i guld.
Sven-Owe Andersson tilldelades FVRF sköld och
Kurt Maier utsågs till hedersmedlem i FVRF Syd.
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Så här glad var kassören, Åse Elfverson.

Sista punkt på programmet var att deltagarna samlades på restaurang Valhall Park till en trevlig sammankomst med middag, kaffe mtb och en ”minnenas
kväll”. Här är det också på plats att framföra ett
TACK till F 10 museums ansvariga för att ni tog väl
hand om oss, öppnade upp och visade ert museum, vi
kommer tillbaka till nästa år också.
LARS PETTERSSON / FVRF- S
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Årsmötesdeltagarna.

Lars Bergström om F17.

Ossi Koukkula
om FVRF.

Gemensam middag.

Regionens medaljörer.
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Instruktörskurs
grunder i Halmstad
Under de två första veckorna i april genomfördes årets andra
instruktörskurs grunder med14 elever på kursen. När jag besökte
kursen under tredje utbildningsdagen höll eleverna på med de
första grundläggande övningarna så som, egenpresentation,
planskrivning, rek av övningsplats samt träning i att ge feedback.
Under dagen genomfördes också flera elevledda TU-pass i exercis
och i ”BRAK”.

Kurschefen Rickard Törnstråle hade delat in kursen i
två utbildningsavdelningar för att på så vis kunna ge
eleverna flera trupputbildningspass, TU. Kurschefen
har planerat för minst fem TU-pass per elev. Två
instruktörer per avdelning följer ”sina” elever under
hela kursen. Efter varje genomfört TU-pass får eleven
feedback av sina handledare, detta är ett viktigt moment i att utveckla instruktörseleven mot slutmålet.

”Att kunna verka
som instruktör
på grupps nivå”

Elevövning BRAK.

När jag frågade Peter Rydström från FMCK om kursen
svarade han så här; ”Efter min värnplikt på I 17 sökte
jag mig hemvärnet där jag är placerad som Mc-ordonnans. Jag har länge funderat på att bli instruktör och
när jag förstod det stora behovet av instruktörer i såväl
FMCK som Försvarsmakten beslutade jag mig för att
bli instruktör. Kursen här verkar bra, det var lite tuff i
starten där jag var lite oförberedd, men nu är vi igång,
ett trevligt gäng och härliga och erfarna instruktörer.
Efter denna IK G i Halmstad har jag bokat in kursen IK
T i Luleå”.
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Eleverna var i ålder 24–52 år, 8 män och 6 kvinnor och glädjande var att hela 8 frivilliga försvarsorganisationer var representerade. Eleverna hade här, som på liknande kurser, en
skiftande bakgrund såväl civilt som militärt. Olika förkunskaper
innebär att vissa moment går lättare än andra. Lärarna hade här,
på tredje dagen, stor förtröstan och var nöjda med elevernas
aktiva och seriösa deltagande.

Lärargenomgång efter övning.

Grupparbete.

Jag lämnar IK G i Halmstad med intrycket av att det här är en
kurs där eleverna är av ”Rätta virket” och där lärarna är erfarna
och väl förberedda för att leda eleverna mot målet att bli instruktör i frivillig försvarsorganisation. Stort tack till skolchef
och adjutant vid Frivilligskolan på FMTS för allt stöd och hjälp
för att skapa de bästa förutsättningar för en bra utbildning med
eleverna i centrum.
LARS PETTERSSON / FVRF

Eleven Sara Kämpe från Försvarsutbildarna tyckte så här
om kursen; ”Efter GMU blev jag placerad som insatssoldat
i hemvärnet och håller nu på med min gruppchefsutbildning.
Jag har också arbetat som Yrkesinformatör i Försvarsmakten. En kollega frågade mig om jag inte ville utbilda mig
som instruktör och arbeta inom ungdomsverksamheten och
det lät spännande så jag sökte IK Halmstad och är här nu.
Jag ska i närtid gå en UGL för att sedan planera in och
genomföra IK T. Kursen vi går är bra, mycket ska läras in
på kort tid så tempot är högt. Jag tycker det är roligt att stå
framför truppen och instruera så jag ser fram emot att bli
instruktör. I det civila arbetar jag på en skidanläggning, jag
arbetar också som guide och då får jag tillfälle att träna i
instruktörsrollen”.
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Nya gradbeteckningar på axlarna
Tjänstegradssystemet revideras i år. Här är bakgrunden.
NICLAS ENGLUND/FÖRSVARSMAKTEN

Det nuvarande tjänstegradssystemet har funnits sedan
2008 och är resultat av införandetav det som då
benämndes tvåbefälssystemet.Systemreformens
syfte var bland annat att utveckla en personalkategori
som hade fokus på direkt ledarskap och fördjupade
fackkunskaper. Systemet innebaratt tjänstegrader för
officerare skiljdes från övriga tjänstegrader och att
personalkategorin specialistofficerare infördes.
Specialistofficerarna gavs tjänstegraderna 1:e sergeant, fanjunkare, förvaltare och regements- eller
flottiljförvaltare. Gruppbefälen gavs tjänstegraderna
korpral och sergeant. Meniga delades upp i tre tjänstegrader: Menig, menig 1:a klass och vicekorpral.
Tjänstegradssystemet planeras att bli reviderat under
2019. Det nya systemet har successivt utvecklats
sedan år 2013 och är en del i det arbete som skett
inom ramen för Försvarsmaktens yrkesutvecklingssystem. Revideringen syftar till att öka tydligheten
och sambandet mellan olika personalgrupper och
personalkategorier och öka korrelationen mellan
fördjupade kunskaper och tjänstegrad.

DE VIKTIGASTE FÖRÄNDRINGARNA ÄR
FÖLJANDE:

››› Tjänstegrader för specialistofficerare kommer att

omfatta fem tjänstegrader i stället för dagens fyra.
Tjänstegraderna kommer att vara sergeant,
översergeant, fanjunkare, förvaltare och regementseller flottiljförvaltare.

››› Tjänstegrader för gruppbefäl kommer att omfatta

tre tjänstegrader i stället för dagens två.
Tjänstegraderna kommer att vara korpral, furir och
överfurir.

Gyllene stund. Ceremoni på Karlberg när Officersutbildning
17 avslutas.

››› Slutligen kommer officersaspiranter att ges en 		

egen tjänstegrad med den traditionella benämnin		
gen kadett.

EXAKT datum för införandet är ännu inte beslutat,
medFörsvarsmaktens inriktning är att systemet ska
träda i kraft snarast möjligt. Datumet styrs bland annat
av när upphandlade nya gradbeteckningar finns tillgängliga. Införandet av de nya tjänstegraderna ska ske
samfällt i Försvarsmakten. Ikraftträdandet kommer
att regleras i en författning. I samband med införandet
kommerockså Försvarsmaktens regelverk för befordran och konstituering samt flera andra författningar
att revideras. ‹
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››› Tjänstegrader för soldater och sjömän kommer 		

också att ändras. Dagens menig 1:a klass kommer
att delas i fyra olika tjänstegrader benämnda menig
1, menig 2, menig 3 och menig 4. De nuvarande 		
”årstecknen” kommer att alltså att kopplas tillvarsin
tjänstegrad. Tjänstegraden vicekorpral kommer att
finnas kvar.

Överfurir är en av många nya tjänstegrader.
Mer info hittar du på emilia.

Artikeln har varit publicerad i Forum nr 1 2019.

