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Hans Hansson 
har ordet

Tiden går fort. Om bara några 
månader så har 2 år gått sedan för-
bundsstämman i Linköping 2016. 
Arbetet är sedan en tid tillbaka i 
full gång med att planera genom-
förandet av Riksförbundsstäm-
man 2018 som även i år går i Lin-
köping. 

Det kan då vara på sin plats att se 
tillbaka lite på vad som hänt se-
dan Riksförbundsstämman 2016. 

För styrelsen gäller det att hålla 
isär det operativa arbete som 
kansliet utför och det strategiska 
arbetet som styrelsen skall ägna 
sig åt på de 4 styrelsemöten per år 
som vi har. Det är inte alltid det 
lättaste då många områden berör 
varandra. 

Styrelsen lade tidigt fast vilka 
områden som var viktiga att arbe-
ta med. Fokusområden  har varit:

• Leda implementering av Vision 
och Framtidsinriktning.

• Följa upp regioner och för-
bunds arbete med att rekrytera, 
utbilda och vidmakthålla in-
struktörer - särskilt följa upp 
beslut från Riksförbundsstäm-
man avseende FVRF instruk-
törers vapen- och skjutinstruk-
törsutbildning.

• Utarbeta ny utbildningsgång 
för ungdomsutbildning

• Följa upp ansvar för verksam-
hetssäkerhet och arbetsmiljö

• Leda förberedelser med anled-
ning av förväntat FM beslut  
om x-befattningar i FV krigs-  
förband

Hur har vi då lyckats med våra 
ambitioner?

Inledningsvis vill jag framföra 
att jag uppfattar att vi på ett bra 
sätt har löst de mål som vi i sty-
relsen satte upp efter stämman 
2016. Målen är i allt väsentligt 
uppnådda. Jag avser kommen-
tera några saker under respektive 
punkt nedan

Leda implementering av  
Vision och Framtidsinriktning
På stämman 2016 redovisades 
en ny vision för FVRFs fram-
tid. Stämman beslöt att anta den 
framlagda visionen. Styrelsen 
har sedan dess i olika samman-
hang med regioner och i tidning-
en ständigt följt upp och påtalat 
vikten av att verksamheten ute i 
regionerna leder mot visionens 
mål. Visionen har också varit 
uppe till diskussion på de 2 ord-
förandekonferenser som genom-
förts. 

Följa upp regioner och för-
bunds arbete med att rekry-
tera, utbilda och vidmakthålla 
instruktörer 
Vi har ett huvudmannaskap för 
utbildning av alla instruktörer till 
de frivilliga försvarsorganisatio-
nerna. Med anledning av det samt 
Försvarsmaktens behov av in-
struktörer har styrelsen haft denna 
fråga på agendan på samtliga sty-
relsemöten. Vi har utvecklat in-
struktörsutbildningen genom att 
se över och revidera styrdokumen-
ten för instruktörsutbildningen. 
Efter detta har vi även genomfört 
ett antal IK uppgraderingskurser. 

Utarbeta ny utbildningsgång 
för ungdomsutbildning
Arbetet med att se över utbild-
ningsgången för ungdomar har 
varit viktigt för oss att genomföra 
då vi har en stor ungdomsverk-
samhet året runt med sommar- 
och vinterkurser, terminskurser, 
ungdomsutbyte internationellt 
samt ungdomstävlingar nationellt 
och internationellt. Efter ett väl 
genomfört arbete som leddes av 
vår före utbildningschef Jan Ot-
terström kunde styrelsen faststäl-
la en ny utbildningsgång för ung-
domsverksamheten. I detta arbete 
har regioner och ungdomsråd va-
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rit inblandade för att få en så bra 
belysning samt synpunkter om 
ungdomsutbildningen. Ny ung-
domsutbildningsgång för ungdo-
mar har av styrelsemedlemmar 
och kanslipersonal redovisats i 
olika sammanhang bl.a. på regio-
nernas årsmöten.

Följa upp ansvar för verksam-
hetssäkerhet och arbetsmiljö
Styrelsen har ett ansvar för bl.a. 
säkerställa att den verksamhet 
som genomförs i Flygvapenfrivil-
ligas regi sker på ett säkert sätt så 

ingen kommer till skada. Fokus 
på detta område sattes efter att 
en skjutolycka skedde på en av 
FVRF:s kurser i Halmstad. Efter 
det har ett gediget arbete genom-
förets i Försvarsmakten tillsam-
mans med frivilligorganisatio-
nerna då bilden av vad som gällde 
vid tid för olyckan var oklar. Ny 
marksäkerhetsorder har fastställts 
2017 av Försvarsmakten och ett 
antal olika informationstillfällen 
har genomförts av vad som gäller 
då frivilliga bedriver verksamhet 
på Försvarsmaktens områden.

Leda förberedelser med anled-
ning av förväntat FM beslut 
om X-befattningar i FV krigs-
förband
Införandet av X-befattningar i 
Försvarsmakten/FV har styrelsen 
ansett vara ett av de viktigaste 
områden att arbete med då det 
saknats vettig vuxenverksamhet i 
FVRF. Vi har tappat många ung-
domar som efter en gedigen ung-
domsutbildning inte haft något att 
gå vidare till då de lämnar ung-
domsverksamheten. Styrelsen 
och kansliet satte tidigt till en ar-
betsgrupp som arbetade fram en 
principuppläggning för hur den 
kommande X-befattningsutbild-
ningen skulle kunna ske. Den fö-
reslagna ”utbildningsgången” har 
föredragits för Försvarsmakten 
och har redovisats på regionernas 
årsmöten. Vi saknar i skrivande 
stund fortfarande beslut om hur 
det skall bli med de framtida X-
befattningarna. Kansliet fortsätter 
att bevaka frågan då den har hög 
prioritet.
   
Slutligen några ord om rekryte-
ring och personalläget på kans-
liet. Rekrytering av nya medlem-
mar är A och O i en förening. 
Trots de insatser som gjorts ute 
i regionerna under året fortsätter 
medlemsantalet att minska. 

Vi räknar idag att FVRF består av 
ca 3000 medlemmar. Det är långt 
ifrån FVRF:s glansdagar men då 
hade vi en annan Försvarsmakt 

Ossi Koukkula - Tel. 08-514 392 86 
ossi.koukkula@fvrf.se 

Ansvarig utgivare

Utbildningsfrågor:  
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Mariana Lindström - Tel. 08-514 392 85 

mariana.lindstrom@fvrf.se  
Linda Venström - Tel. 08-514 392 85 

linda.venström@fvrf.se

Redaktör/Grafisk formgivning: 
Sven-Owe Andersson 

svenowe.andersson@comhem.se

Foton, utan uppgift om fotograf, är  
tagna av FVRF. 

Citera gärna tidningen men ange 
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För insänt material ansvaras ej. 
Vi förbehåller oss rätten att redigera  

och för   korta artiklar för att passa  
format och spara plats
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som till stor del byggde på värn-
pliktiga och frivilliga i krigsför-
banden.

Jag är glad att vi lyckats rekrytera 
nya kvalificerade medarbetare till 
kansliet efter att en del bestämt 
sig för att sluta. Under året har 
Jan Otterström ersatts av Stef-
fen Hansen som utbildningschef. 
Vår ekonom Mariana har bestämt 
sig för att trappa ned, och Linda 
Venström tillträder som ekono-
miansvarig i mitten av september  
Vår egen styrelsemedlem Rick-
ard Törnstråle har anställts som 
utbildningshandläggare på kans-
liet. Jag är glad att vi successivt 
kan byta ut våra medarbetare på 
kansliet så att inte all erfarenhet 
går förlorad på en gång. 

Mitt fjärde år som riksförbunds-
styrelseordförande har varit ett år 
där jag kunnat konstatera att det 
finns en fortsatt optimism inför 
framtiden om att vi som organi-
sation 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 sty-
relsen för att utveckla FVRF. 

Så ett stort tack för alla gjorda 
insatser under vår mandatperiod 
och tack för ett väl utfört verk-
samhetsarbete ute i regioner och 
på kansliet. 

I denna tidning kan du som läsare 
ta del av den omfattande och in-
tensiva verksamhet som FVRF 
genomfört under denna heta vår 
och sommar.

Hans Hansson 
Styrelseordförande FVRF
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”Jag sökte till segelflyglägret för att 
jag gärna vill bli pilot i framtiden och 
såg detta som en chans att få prova 
på hur det skulle kännas” svara Emy 
Nyberg på frågan; Varför sökte du 
segelflyglägret?

Tisdag den 7 augusti samlades 19 
förväntansfulla ungdomar från alla 
regioner i FVRF för att under An-
ders Haglunds ledning, försöka tygla 
termikens krafter och få flyga bland 
molnen i tystnaden som bara kan upp-
levas i ett segelflygplan.Traditionen 
att fortsätta att erbjuda våra ungdo-
mar möjligheten att flyga segelflyg 
fortsatte även i år och platsen är som 
traditionen bjuder, Ålleberg intill Fal-
köping. En plats som en gång i tiden 
anlades för att främja rekryteringen av 
piloter till Flygvapnet och det syftet 
lever även i år. 

Under kommande sex dagar blanda-
des teori med praktisk flygning, där 
teoripassen omfattade flygplanslära, 
meterologi och aerodynamik för att 

Vad driver våra ungdomar att söka 
denna kurs och vad var deras intryck 
efter kursen? Några som fick frågan, 
svarade så här;
 
Jag sökte till segelflygarkursen då 
jag är mycket flygintresserad och har 
sedan länge drömt om att bli pilot. 
Jag har nog aldrig varit så exalterad i 
mitt liv, det var helt fantastiskt! Att ha 
makten över ett flygplan på 600 me-
ters höjd var en otroligt häftig känsla. 
Har bestämt mig för att jag ska ta se-
gelflygcertifikat, och därefter fortsätta 
utbilda mig inom pilotyrket! 

Isabella Elise Kulling.
 
Jag sökte för att jag har velat segel-
flyga tidigare men varit begränsad 
av ekonomin. 

Kasper Wahlberg.

Om jag får chansen att göra det 
igen kommer jag ta den! Jag hoppas 
verkligen att FVRF håller i en fort-
sättningskurs med segelflyg! 

August Qvist.

Segelflygkurs på Ålleberg
nämna några. Med tillgång till tre 
flygplan och en rutinerad bogserings-
pilot hann kursen under en dag som 
mest med fyra starter. Dessa var för 
vissa pass 1 till 4 vilket för alla som 
har varit flygelever, vet att då sover 
man extra gott och snabbt på kvällen. 
För att få segelflyget i luften krävs i 
likhet med Flygvapnet en gedigen 
markorganisation, där alla har olika 
uppgifter som skall utföras med sam-
ma precision som flygningen. Det var 
en fröjd att se dessa unga människor 
som slet i värmen för att hjälpa kam-
raterna komma upp i det blå, för att i 
nästa stund spänna på sig fallskärmen 
och ta sig ner i den tighta kabinen, 
gå igenom checklistan innan det var 
deras tur att bli bogserad upp till 600 
meter. Första passen är flygning i 
planflykt, hålla höjd, kulan i mitten, 
titta ut (flyga enligt VFR-reglerna 
då Falköping inte är kontrollerad 
luftrum) och ju längre de kom i sin 
utveckling, gå in i landningsvarvet 
och försöka sätta planet på märket.
  

Hej!
Linda Venström heter jag och den 10:e september tar jag över an-
svaret som ekonomiansvarig på kansliet efter Mariana Lindström.

Jag har nyligen fyllt 40 år och bor i Bromma utanför Stockholm 
tillsammans med min man och våra två barn. Jag har mina rötter i 
nordvästra Skåne, närmare bestämt i Perstorp, där jag är uppvuxen, 
men sedan 14 år är jag bosatt i Stockholm. Jag är civilekonom i 
grunden och jag har arbetat med ekonomi och redovisning inom 
både större och medelstora bolag i olika typer av branscher, vilket 
har gett mig en bred erfarenhet. 

Det ska bli väldigt intressant och spännande att lära mig mer om 
verksamheten. Det känns som att jag kommit till en mycket trevlig 
arbetsplats med bra stämning. Jag ser jättemycket framemot att börja 
jobba på kansliet på FVRF.
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Hur gör du för att komma med till 
FVRF Segelflygläger 2019? Du 
är LK- eller PK-elev, du har varit 
aktiv på din regions terminbundna 
utbildning och du betraktas av din 
omgivning som en god kamrat och ett 
föredöme för din region. Sist men inte 

minst; Du söker kursen i FVRF APP. 

Avslutningsvis vill jag tacka segel-
flyglärarna; Anders Haglund, Anders 
Stenström och Richard Jonsson samt 
f.d. FV-officeren numera förbunds-
chef för Svenska Segelflygförbundet 

Henrik Svensson för att ni gjorde 
årets läger möjligt.

Steffen Hansen
Utbildningschef FVRF 
Foto: Richard Jonsson
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70 ungdomar väntar med spänning 
utanför flygflottiljen i Luleå. Det är 
en onsdag i slutet av juni och det är 
dags för inryck på FVRF Sommar-
kurs på F 21.  Efter besök på förrådet 
samlades alla för en genomgång av 
all materiel och så småningom stod 
alla prydligt uppställda och klädda i 
grönt. Den första kvällen bjöd på en 
rundvandring på området och en lek-
tion i tejpning av fötter. Dagen därpå 
startade kursen med en genomgång 
i värdegrund, samt hur man står, går 
och vänder i olika formationer. När 
alla fötter till sist hittat rätt riktning 
och takt var det dags att även hitta rätt 
på kartan, och kvällen avslutades med 
orientering i grupp.
 
Därefter följde två dagar med studie-
besök bland JAS-plan, helikopter-
hangar, R3, flygsimulator, flygning i 
Cessna samt ett besök på flygmuseet. 
Däremellan hanns det även med lite 
näringslära, fälthygien och flyglära. 

Nu när alla blivit lite varmare i kläd-
erna påbörjades den praktiska verk-
samheten. Under några dagar fick 
ungdomarna lära sig hur man hanterar 
kniv, yxa, såg och spritkök, göra upp 
eld, upprätta tält 20, hur en ryggsäck 

Sommarkurs region Nord
packas, och vad gör man egentligen 
under en kort och lång rast? Övning-
arna leddes av LK-elever från regio-
nen och de utförde ett suveränt jobb. 
Det blev också en ordentlig duvning 
i sjukvård. LCABCDE, HLR, många 
bokstäver att hålla reda på och rätt 
ordning ska det vara minsann. Sjukbår 
2 sattes ihop och isär och användes för 
transport av skadad. Tungt att bära 
och det gäller att alla samarbetar. Ett 
annat moment som satte gruppernas 
samarbete på prov var upprättande 
av Högantenn 2K. Staglinor och ko-
axialkablar har verkligen en förmåga 
att trassla ihop sig på de konstigaste 
sätt. Sambandstjänst med Ra180 var 
inte lika trassligt men däremot klu-
rigt att få alla radiostationer att höra 
varandra. Efter säkerhetsgenomgång 
och materialkunskap bar det av till 
skjutbanan för efterlängtat skytte med 
gevär .22 long.
 
Den första veckan var därmed avkla-
rad och nu väntade fältdygnen där 
de nya kunskaperna skulle testas. 
Kvällen innan fältlastning ägnades 
åt förberedelser som packning, vård 
av kängor och fötter. Direkt efter 
frukost marscherade alla ut i skogen 
och påbörjade förläggningstjänst 

ledd av LK-eleverna.  Under da-
gen fick vi träffa Flygvapenchefen 
generalmajor Mats Helgesson som 
besökte sommarkursen och åt lunch 
med ungdomarna ute i fält. Ett mycket 
uppskattat besök av alla! Första da-
gen i fält avslutades med ytterligare 
en orientering i grupp där det gällde 
att hålla reda på väderstrecken. Fem-
punktstvätt, kvällsfika och sen var det 
många tankar som snurrade innan alla 
krupit till kojs: Vad händer om elden 
slocknar? Måste vi elda när det är så 
varmt? Tänk om jag somnar på min 
post?
 
Fältdygn två startade med att hela för-
läggningen revs innan frukost. Hela 

Dags för skott, gick bra, många 
träffar i den svarta pricken

Genomgång på Ungdomsvapen .22 före skjutning
Här tillverkas ”Ruska lång” till 
tältförläggningen
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Diskmaskin modell fält

dagen ägnades sen åt en fälttävlan 
där ungdomarna delades upp i grup-
per och gick runt ett stationssystem 
där olika moment genomfördes. Av-
ståndsbedömning, omhändertagande 

av skadad, granatkastning, göra upp 
eld, koka vatten, såga ved mm var 
några av färdigheterna som det täv-
lades i. Dessutom ingick en station 
med brandövning där eleverna fick 
släcka eld. 
 
Vid middagstid återsamlades alla 
grupper för att marschera vidare mot 
nästa förläggningsplats. Framme på 
platsen fanns ett skärmskydd som 
målbild och alla grupper skulle nu 
bygga ett eget skärmskydd att sova i 
under natten. När alla grupper byggt 
klart grillades korv innan tröttheten 
tog över och det var läggdags. Söm-
nen blev dock lite dålig med ettriga 
mygg och många insåg fördelarna 

Flygvapenchefen, genmj, Mats Helgesson på lunch med eleverna

med att sova i tält 20. Efter rivning 
av förläggning och frukost var det 
dags för den sista etappen av fält-
tävlan. Dag två innebar stationer där 
gruppernas samarbete prövades och 
strapatsen avslutades med marsch 
tillbaka till kasernområdet där all 
materiel skulle vårdas. När all ma-
teriel noga vårdats och visiterats var 
det äntligen dags för en efterlängtad 
dusch och därefter avrundades kväl-
len med tacobuffé och prisutdelning. 
Morgonen därpå avslutades kursen 
med återlämning av all materiel, 
utvärdering och sist men inte minst 
utdelning av diplom för genomförd 
sommarkurs.
 
Det har varit otroligt roligt att se 
hur ungdomarna utvecklas under 
sommarkursen. De får inte bara nya 
färdigheter, de växer också som 
människor och knyter nya starka vän-
skapsband. De lär sig att samarbeta 
i grupp, stötta varandra, och att de 
klarar av mycket mer än de tror. Ma-
joriteten av ungdomarna vill fortsätta 
inom FVRF till hösten och det ser jag 
som ett bra betyg på kursen. Tack alla 
ungdomar för två härliga veckor!

Helena Fjellström 
FVRF Region Nord 

Foto: Matilda Sternland  
instruktör FVRF Region  Nord

Flygvapenchefen, genmj, Mats Helgesson har genomgång med instruktörerna
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FVRF Öst ungdomskurser  
våren 2018

På en ovanligt varm fredagskväll 
i slutet av april samlas återigen ett 
tjugotal av oss flygvapenungdomar 
utanför Vakt 1, Malmen. Med ett 
stort leende hälsar vi på varandra och 
talar ut om viktiga minnen innan det 
är uppställning. Nästa steg är vidare 
transport till MSS Kvarn, där en ut-
manande övningshelg väntar oss. Väl 
på plats repeteras viktiga kunskaper 
i karta och kompass som alternativt 
fredagsmys. 
  
Nästa dag är det i vanlig ordning 
revelj 0600, för utspisning av frukost 
och efterföljande städning på kasern. 
Efter vidare order stundar helgens 
aktiviteter. De äldre av oss, LK- och 
PK-täterna, får påbörja inskjutning 
av ungdomsgevär .22 long för att 
sedan skjuta mot UIM (Ungdomsi-
drottsmärket). Under tiden repeterar 
FK-täten tält 20. Den efterföljande 
lunchen är välbehövlig, därför att FK 
likaså ska skjuta mot UIM. Under 
tiden får de äldre ungdomarna en 
spännande överraskning. En förevis-
ning av olika automatvapen och pistol 
samt sprängförevisning - en minst 
sagt uppskattad förevisning! Med nya 
kunskaper beger sig samtliga tillbaka 
till kasern, där en middag i den friska 
kvällsluften väntar. Ett oväntat besked 
kommer där att nästa aktivitet är 
hinderbanan på MSS Kvarn. Springa 
hinderbana stärker kamratskapen ef-
tersom det kräver god gruppdynamik 
och hänsyn till kamraterna, något som 
vi drillas i kontinuerligt. Senare på 
kvällen ges det en första lektion i FIK 
(Flygplansigenkänning) som ökar på 
kunskapen om olika flygplan. Det är 
trots allt Flygvapenfrivilliga som är 
vår organisation och då hör allt lite 
flygkunskap till. Det blev en minst 
sagt fartfylld lördag i april som gav 
oss många nya kunskaper och repe-
terade de redan befintlig.

På söndagen stundar nästa utmaning. 

För att vi ska lyckas ta UIM behöver 
det orienteras. Beroende på hur man 
har lyckats på skjutningen under lör-
dagen orienterar man på söndagen. 
Det är med andra ord en fin morgon 
utanför Fysborgen på MSS Kvarn, där 
instruktörsaspiranten håller genom-
gång inför stundande aktivitet. Det tar 
inte lång tid förrän samtliga beger sig 
ut i terrängen på området och här får 
den enskilde nytta av fredagskvällens 
viktiga repetition. Det är nämligen 
skarpskjutning i området och därför 
krävs det av samtliga att inte röra sig 
på förbjudet område. Glädjande nog 
kommer samtliga av oss slutligen i 
mål. Innan den efterlängtade lunchen 
nöts först avståndsbedömning in, som 
faktiskt kommer väl till nytta under de 
ungdomstävlingar vi får delta i både 
nationellt och internationellt. 

Efter lunchen börjar ännu en öv-
ningshelg lida mot sitt slut. Gemen-
sam återtransport till Malmen med 
tillhörande materielvård sker efter 
en stärkande lunch med efterrätt i 
restaurangen. När detta är slut skiljs 
vi än en gång åt med kramar och 
löften att ses på nästa övning. Trots 
att vi ungdomar i Flygvapenfrivilliga 
region öst kommer från olika platser i 

Sverige är vänskapen stark. För min 
del, efter snart två år i organisationen, 
har många band byggts som varar 
från övning till övning. Vi är med 
om roliga och utmanande händelser 
tillsammans - just det som skapar en 
stark vänskap oss emellan. 

Elias Dettke,
LK-elev Region Öst

I väntan på sprängförevisning - Foto: Maria Melin.

Drill i tältslagning 
Foto: Maria Melin
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Fredagen den 13 april 2018 träffas 
en grupp förväntansfulla instruktörer 
som kommit till F 17 för att erhålla 
de särskilda kunskaper som krävs som 
instruktör vid ungdomsverksamhet. 
Kursen inleds med att var och en 
presenterar sig själv och vilken kom-
petens man kan bidra med samt vilka 
lärbehov vederbörande har relaterat 
till kursens mål: de kunskaper och den 
förståelse som krävs för att verka som 
instruktör inom Försvarsmakten och/
eller frivillig försvarsorganisation 
med inriktning mot ungdomsverk-
samhet. Varje kursdeltagare för sin 
egen lärlogg (reflektera med pennan 
i handen) för de situationer som 
kommer att skapas för att möjliggöra 
lärande.

Instruktörskurs ungdomspedagogik  
vid Luftstridsskolan i Ronneby

Kursledningen utmanar gruppen 
genom att påstå att ungdomsverk-
samheten kräver mer av dig som in-
struktör än vid annan verksamhet och 
din pedagogiska skicklighet kommer 
att bli avgörande för att lyckas med 
att skapa intresse för fortsatt kar-
riär och att samtidigt kommunicera 
tydliga mål. Kursen är målstyrd och 
innehåller teoretisk kunskapsinhämt-
ning varvat med praktiska moment 
och omfattar gruppdiskussioner med 
reflektioner om ungdomars lärande 
och utveckling.

Under kursen tar merparten av utbild-
ningen utgångspunkt ur de fem utbild-
ningsblocken, FM synsätt gällande: 
värdegrund, pedagogisk grundsyn, 
ledarskap, verksamhetssäkerhet och 
fysiskt stridsvärde och då relativt 
målgruppen ungdomar.

Vi arbetar med öppna frågeställningar 
och ”Case” kring: föregångarskap 
och inlärning genom imitation. Me-
todiken visa, instruera, öva, öva, öva 
och pröva. Omtänksamhet och vi är 
varandras arbetsmiljö. Metaforen 
”tänk kallt väder” mitt i sommaren. 
Ungdomars olika mognad såväl men-
tal som fysisk och betydelsen av att 
hjärnan ännu inte är färdigutvecklad. 
Riskinsikt, regler och bestämmelser 
i relation till verksamhetssäkerhet. 
Hur vi kommunicerar och arbetar 
med grundläggande värderingar och 
beteenden.

I senare delen av kursen anpassar 
instruktörslaget sina övningsplaner 
för en tänkt grundläggande kurs för 
ungdomar. När planerna redovisas 
knyts alla erfarenheter samman med 
konkreta råd och tips. Kursdeltagarna 
får med sig planerna, mallar, böcker 
på en USB-sticka för framtida ung-
domsverksamhet.

Kursdeltagarna är mycket engagerade 
och aktiva och bidrar i hög grad till att 
kursen, med råge, når uppställda mål. 

Blev du intresserad? Ja då är du väl-
kommen att söka nästa kurs i Linkö-
ping 28-30 september

Tack till Frivsektionen i Ronneby, 
alla kursdeltagare och medarbetarna 
Johan Strid och Dèsirée Bastérus.

Mikael Sjöberg, kurschef
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Högkvarteret med ÖB i spetsen träffade FFO
I slutet av maj månad bjöd försvars-
maktens produktionsavdelning för 
frivilligverksamhet HKV PROD 
FRIV in alla frivilliga organisationer 
till information. Vi från FVRF hade 
erhållit fyra platser, så med general-
sekreteraren i spetsen begav vi oss 
till mötet. 
 Det fanns några viktiga frågor som 
hängde i luften såsom X-befattningar, 
var hamnar PROD FRIV i den fö-
restående utlokalisering som har 
annonserats för försvarsgrenarna 
och hur blir det med revideringen av  
H FRIV Kap 7. 

Chefen för PROD FRIV Stefan Hal-
len tog i sitt inledningsanförande 
upp de åtta nya befattningar som 
skall inordnas i FM LOG organisa-
tionsenheter. Med dessa på plats är 
förhoppningen att kunna ge ett bättre 
stöd vad avser materiel lån. Befatt-
ningarna kommer att funktionsstyras 
från PROD FRIV vilket säkrar att 
vi i frivilligorganisationerna får ett 
bättre stöd.

Efter detta tog chefen för förbands-
produktion, Genmj Anders Callert 
till orda och informerade om hans 
syn på totalförsvaret och de 1900 st 

X-befattningar som kommer tillföras 
krigsorganisationen. Han förde ett re-
sonemang kring försvarsmaktens roll 
i krig- respektive gråzonen innan kri-
gets lagar gäller. I det läget gäller det 
att bibehålla maximal handlingsfrihet 
med Försvarsmaktens insatsförband 
och med detta sagt, såg han en stor 
uppgift för FFO att stödja civilför-
svaret i en mängd situationer. 

Personalförsörjningen är fortfarande 
en utmaning och under 2017 var 
ambitionen 4 000 nya rekryter, men 
siffran stannade vid 3 500. 2018 är 
målet det samma, dvs 4 000 nya rekry-
ter och nu med stöd av den könsneu-
trala pliktlagen. Av en ålderkull om 
ca 95 000 individer har 6 000 kallats 
in till TRM (Totalförsvarets Rekry-
terings Myndighet) men av många 
anledningar ser det inte ut som att FM 
kommer nå 4 000 detta år.  För 2019 
kommer TRM på uppdrag av FM 
kalla 10 000 till mönstring med mål 
att tillföra krigsorganisationen med 
4 000 nya till slutet av 2019.
 En annan viktig synergi effekt av 
pliktlagen är ökad folkförankring av 
försvarsmaktens roll och betydelse. 

Som kuriosa kan nämnas att av de 
1900 X-befattningar kommer knappt 
800 tillföras Flygvapnet och här har 
vi inom FVRF som ambition att ta ett 
rejält ansvar i delar av utbildningen 
ihop med andra delar av FFO. Vi 
tror att vi under 2019 kommer inleda 
utbildningen och framåt 2021 skall vi 
vara i full gång.

Med detta var det tid för FVRF gene-
ralsekreterare Ossi Koukkula att in-
formera om FVRF särskilda uppdrag 
avseende instruktörer i FFO. Projektet 
syftar till att öka antalet instruktörer 
som kan stödja FM, hur man kan öka 
tillgängligheten.

Chefen för Rikshemvärnsavdelning-
en, öv Stefan Sandborg informerade 
om de vakanser som finns inom Hv 
befattningarna och hans vädjan till 

Efter många bra presentationer och 
frågestunder var det då dags för da-
gens höjdpunkt, Överbefälhavaren, 
General Micael Bydén tal. 
 Han inledde med att beskriva den 
dialog som har varit och är med re-
geringen avseende omvärldsutveck-

FFO att både hjälpa med fortsatt re-
krytering, men kanske ännu viktigare; 
hur HV kan behålla dem som söker 
sig in till hemvärnet. Från politiskt 
håll har det uttrycks önskemål om en 
utökning av HV-insatsorganisation 
från dagens 22 000, till upp emot 
30 000 år 2025. I utökningen ingår 
bl.a. att tillföra nya förmågor såsom 
luftvärn, broförbindelse, militärpoli-
ser och pionjärer som kan stödja med 
fältarbeten.

En kort uppdatering av nya publika-
tioner gav bl.a. att vi på sittande möte 
bestämde att köpa in boken ”Vår mi-
litära profession” som skall användas 
på kommande instruktörsutbildningar 
samt implementeras i verksamheten 
ute i era regioner under hösten.
 På sikt kommer fler publikationer 
bli åtkomliga via Its learning och de 
lokala LSS sektioner.
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lingen och försvarsmaktens fortsatta 
utveckling av operativa förmågor 
mot den uppgift som statsmakten har 
beställt i senaste försvarsbeslut.
 Utvecklingen i Ryssland med stora 
ekonomiska satsningar på försvaret 
samt inte minst det skyttegravskrig 
som förs i Ukraina. I förlängningen 

av den utvecklingen har väst reagerat 
genom förstärkningar till Baltikum 
och Östeuropa, vilket i sin tur ökar 
risken för att en incident kan eskalera 
till en händelseutveckling som snabbt 
kan hamna utom kontroll.
 Han pratade om förändringen i 
FM roll där FM skall kunna ge och ta 
emot militärt stöd och i det utökade 
samarbete som Sverige har inlett med 
många nationer som de nordiska, 
europeiska och USA, har Finland 
en särskild ställning där samarbetet 
i många stycken har kommit mycket 
långt.

Han tog upp de positiva utfallen av 
olika mätningar som alla tydligt sä-
ger att svenska folkets förtroende för 

försvarsmakten ökar hela tiden vilket 
i förlängningen ökar försvarsviljan att 
värna, skydda och försvara vårt land 
om det skulle behövas. 

Han stannade till vid det arbete som 
FM har gjort till följd av #METOO# 
uppropet. Hans budskap var tydligt; 
Om någon inte behandlar sina med-
människor med respekt och enligt FM 
värdegrund, så måste den personen 
lära sig vår värdegrund och därmed 
ändra sitt beteende. Vill man inte det, 
finns det ingen plats i FM för denna 
individ. Kan det bli tydligare? 

Text o bild;  
Steffen Hansen/FVRF

I början av maj anländer förväntans-
fulla elever till Military Weekend, 
MW, på FMTS i Halmstad. Eleverna 
utrustas med fältuniform 90 samt 
övrig utrustning som ska användas 
under kursen. Efter närvarokontroll, 
välkomnande av kurschefen fj Tor-
björn Cederslätt påbörjades utbild-
ningen.

Military Weekend på FMTS i Halmstad
MW genomförs från fredag kväll 
till söndag eftermiddag, så också 
i Halmstad denna helg i maj. På 
programmet stod och genomfördes 
bla besök på olika arbetsplatser på 
FMTS, förevisning av militär ma-
teriell och utrustning. Eleverna fick 
också ligga i tält 20 en natt samt laga 
och utspisa fältmässigt. Ett spännande 

utbildningsmoment var att få ”prova 
på” att skjuta med olika handeldva-
pen. Information om FM yrken och 
frivillig försvarsverksamhet är en 
viktig programpunkt på MW som fick 
avsluta kurshelgen.

Lars Pettersson/FVRF

Eleverna samlade för genomgång av militär utrustning
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Den 25 juni ryckte 76 förhoppnings-
fulla elever från närområdet in på F 7 
Såtenäs för att under 13 fullspäckade 
dagar få en inblick i FVRF och För-
svarsmaktens verksamhet. Efter att 
blivit tilldelad en säng, pluton och 
utrustning så rullade det på direkt med 
grundläggande exercis, Försvarsmak-
tens värdegrund ÖRA och rutiner på 
logementet. Följande dag byggde 
på med utbildning i ”vass egg”, mer 
exercis, samt elevernas självpresen-
tationer. För att ge en så god inblick 
som möjligt i vad en insatsflottilj är 
och gör fick eleverna besöka flygun-
derhållskompaniet, StriL, stridsflyg-
divisionen och även, vilket för en del 
elever var det mest uppskattade mo-
mentet under hela kursen, provflyga 
i JAS 39 simulatorn.

Under torsdagen byggdes det både 
på med försvarsupplysning och 
flygtema, nämligen genom att flyga 
med Tp84 Herkules till F 17 och 
därefter besöka Marinmuseet för en 
specialguidad tur. Där möttes kursen 
även upp av personal från 1. Ubåts-
flottiljen som föreläste om Marinen 
och framför allt hur det är att arbeta 
på en ubåt vilket fängslade många av 
åhörarna av kursen. Efter dessa lite 
mer fysiskt lågintensiva aktiviteterna 
drog det första fältdygnet igång tätt 
följt av sjukvård och segelflyg.

Sommarkurs i region Väst

Under ett av segelflygsmomenten 
så skedde det tyvärr en trafikolycka, 
en personbil blev påkörd av en last-
bil, utanför flygfältet där det satt 
några elever i vänteläge. Tack vare 
ett snabbt och rådligt ingripande av 

Inventering och utbildning i militära uniformer och materiell
På marsch ut i fält för att bygga 
förläggningsplats

Så vackert allt blir ”så här från ovan”  jag ska nog bli pilot

Alla samlade till avslutningsmiddag, med lite hemlängtan och massor 
med minnen
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Ansök till Vinterkurs FVRF Ungdomar 2019
Från den 1 oktober är FVRF hemsida www.fvrf.se 

öppen för att kunna söka till Vinterkurs som 
genomförs vid fyra tillfällen under våren 2019.

Du som kan söka ska vara medlem i FVRF ha genomfört 
sommarkurs eller grundkurs och ha påbörjat din 

Fortsättningskurs och vara högst 20 år vid kursstart.

Kurserna kommer att genomföras i Dagsådalen/Jämtland  
under veckorna 7, 8, 9 och 10.

Du finner ansökningsinformation och övrrig info på 
www.fvrf.se from 1 okt 2018.

Välkommen att söka!

en av instruktörsaspiranterna fick per-
sonerna i personbilen, en familj med 
ett mindre barn, ett gott omhänderta-
gande vilket även verkar ha minskat 
chocken avsevärt.

Den sista veckan vigdes åt mer trä-
ning, en slutövning på Hunneberg 
där eleverna fick sätta sina nyvunna 
kunskaper och gruppens samman-
hållning på prov - med gott resultat, 

vård och avslutningsmiddag. Kursen 
avslutades med det varma återse-
endet av elevernas anhöriga och en 
ceremoni. Ca 350 familjemedlemmar 
samt nära och kära till eleverna kom 
för att bevittna ceremonin och även 
elevernas förevisningar som innefat-
tande bla förläggningstjänst, samband 
och en provsmakning av rations. Av 
de 72 elever som slutförde kursen var 
samtliga nöjda och kunde rekommen-

dera sommarkursen till sina kamrater. 
Elevernas positiva kursutvärdering är 
ett mycket gott betyg som både elever 
och befäl ska ta till sig då kursen inte 
hade varit möjlig utan någon av dem.

Patrik Pettersson
Kurschef SK18 Väst 
Foto: Ulrika Leijon

FVRF besökte Örebro flygplats i 
slutet av augusti för att presentera 
förutsättningarna för stöd till flyg-
platsen vid krissituationer. Sedan en 
tid har EU etablerat ett stort lager 
i Kristinehamn med nödmaterial 
som med kort varsel kan lastas på 
Örebro flygplats och skickas till 
aktuellt krisområde. För att möj-
liggöra detta, behöver flygplatsen 
förstärkning med personal som kan 
bistå vid lastning samt andra upp-
komna arbetsuppgifter på flygplatsen.  
Nu söker FVRF under hösten per-

FVRF fortsätter samarbete  
med Örebro flygplats 

sonal som är villig att stödja Örebro 
flygplats enligt beskrivning ovan. Du 
skall vara frisk, arbetsvillig och kom-
mer att ledas av ordinarie personal 
på flygplatsen. Du får utbildning och 
möjlighet till fortsatt kompetensut-
veckling. Är du intresserad? Kontakta 
Tord Wallin på FVRF kansli. Urval 
och intervju planeras under oktober-
nov, urval under december för ut-
bildning under 2019 första halvåret. 

Steffen Hansen/C Utbavd
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Sedan tre år deltar FVRF med ung-
domar i Kaitseliits ungdomstävling 
i Valga i södra Estland. Tävlingen 
är en del av hedrandet av en av Est-
lands stora militärer från frihetskriget 
1918–1920, Julius Kuperjanov. I år 
är det 100 år sedan frihetskriget och 
tävlingen genomfördes därför lite an-
norlunda mot tidigare år vi deltagit. 
Sträckan deltagarna skulle gå var 
nämligen 100 km fågelvägen, vilket 
var mer än det dubbla mot tidigare år.

På kvällen de 12 augusti samlades de 
flesta av eleverna och följebefälen på 
ett hotell i närheten av Arlanda. Där 
genomförde vi en kortare information 
innan vi sedan fördelade ut de håll-
bara livsmedel och andra bra-att-ha-
saker som de skulle få. Med tanke på 
den tidiga morgonen på måndagen så 
var det sedan dags att sova en stund.

Efter en tidig frukost och därefter 
en busstur till Arlanda kom vi alla 
med flyget till Riga i Lettland. Våra 
estniska vänner mötte upp oss med 
en buss som tog oss till lägergården 
utanför Valga i Estland. På plats så 
var det dags att inkvartera oss innan 
vi fick en del fördjupande informa-
tion om tävlingens genomförande. 
Denna dag var det bara funktionärer 
och vi på plats då tävlingen startade 
påföljande dag.

Efter frukost på tisdagen påbörjades 
det första momentet som var att la-
gen på tid skulle sätta ihop ett antal 
delar till en kub. Resultatet av detta 
gav dem sedan möjlighet att välja 
sin starttid på onsdagsmorgonen. 
Under dagen fick vi alla möjlighet 
att besöka militärmuseet i Valga som 
bjöd på en blandning av olika länders 
militära saker men även övriga blå-
ljusfunktioner i Estland. Det fanns en 
museiaffär där det blev ett antal fynd 
för deltagarna. Dagen avslutades med 
ett tävlingsmoment där lagen skulle 
köra capture the flag med soft airgun. 
Detta blev ett uppskattat inslag med 
högt adrenalinpåslag.

Kuperjanovlaste Rada i Estland 2018

Här var det vått

Här prövas gruppens styrka och samarbetsförmåga

Snabbt ska det gå och en hjälpande hand är inte fel
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Marschen påbörjade deltagarna på 
onsdag morgon och under det första 
dygnet tog de sig drygt 5 mil och 
genomförde längs vägen moment så 
som ta sig över en vägg, precisions-
skytte, tända ljus med eldstål samt 
flera olika samarbetsövningar där det 
var tydligt om gruppen jobbade bra 
ihop eller inte.

Under natten fortsatte marschen och 
beroende på hur snabbt de kunde 
marschera kunde de vila längre el-
ler kortare stunder. De genomförde 
även flera moment under natten och 
på morgonen var det dags för en 
hinderbana som esterna lagt i ett 
grustag. Där fick de springa upp och 
ner på sidorna, genom vatten och 
avslutningen var ett hinder i form av 
en vägg där de var tvungna att hjälpas 
åt för att komma över. Följande mo-
ment var naturkunskap där de skulle 
identifiera ett antal kranier och pälsar 
från olika djur samt ett moment där 
de skulle göra knopar på tid. Efter det 
momentet träffade de även en agent 
som de fick lämna sina uppgifter från 
spaningsuppdraget till. Efteråt var det 
en längre marsch innan de på kvällen 
träffade den lokala polisen för att 
visa hur de klarade av att identifiera 
olika preparat. Dessutom bjöd Michel 
Englsperger och Emma Nord på dans 
i form av bugg, trots att det var drygt 
8 mil i benen. Natten mot lördag mar-
scherade de vidare och genomförde 
ett sambandsmoment samt ett de slut-

förde tävlingen med en snabbmarsch 
tillbaka till Valga. Ungdomarna har 
gjort en otrolig insats under tävlingen 
där de marscherat mellan 100 km och 
150 km beroende på vilken väg de 
valde. De tre lagen var nöjda med sina 
placeringar i mitten av resultatlistan.

Lagen kom fram till parken i Valga 
under förmiddagen på lördag och fick 
då möjlighet att äta varm mat, vila, 
duscha och att knyta banden med sina 
estniska vänner. En hel del byten av 
märken mm tog de också möjligheten 
till.  Vid lunch genomfördes prisutdel-
ning och en medalj för det fleråriga 
goda samarbetet delades ut till Mats 
Karlström som även är inblandad 
i utbytet där esterna deltar i regio-
nens vinterutbildning i Östersund. 

Ett färgglatt och tävlingsinriktat ungdomslag i Estland

Här gäller det att förhandla och byta till sig de rätta märken

Så snart ceremonin var avklarad 
lämnade vi Valga och åkte buss till 
Tallinn för den sista delen av resan 
hem med båt.

Under merparten av resan har vi haft 
en mycket bra stämning med nära 
till skratt och en kamratlig anda. Jag 
vill tacka alla härliga ungdomar och 
instruktörer för en fantastisk upp-
levelse. Ett stort tack även till våra 
estniska värdar som tagit hand om 
på bästa tänkbara sätt. Det är mycket 
utvecklande att åka på en resa som 
denna och jag tror att våra ungdomar 
växer mycket av att få testa sina grän-
ser på detta sätt. Tack till FVRF för 
denna möjlighet!

Mats Karlström 
Kurschef och ansvarig för resan
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Tisdagen den 26 juni. Anhöriga läm-
nar sina ungdomar för avprickning 
utanför vakten F 17. Resorna varierar 
från Gotland till Ronneby. Kurslärare 
finns på plats och svarar på frågor 
och därefter delas ungdomarna in i 
olika grupper och eskorteras till sina 
logement i kasern ”Gripen”. När alla 
har hittat sina logement och FVRF 
påsar med give-aways, låst in sina 
tillhörigheter bjuds en efterlängtad 
lunch i matsalen ”Sleipner”. Under 
eftermiddagen presenteras kursen, 
lärare och elevernas självpresen-
tationer samt första lektionen i att 
bädda egna sängen. Kvällen ägnas 
åt en längre lektion i grundläggande 
värderingar, spelregler, beteende och 
förhållningssätt. Kursen har en steg-
vis utvecklingsplan och därför hämtas 
de uniformsliknande skyddskläderna 
ut under andra utbildningsdagen och i 

samband med persedelinventeringen, 
även vad de olika delarna har för 
benämning. 

Kursen byggs vidare på med grunder 
i sjukvård och förbandsläggning samt 
hur vi hanterar kniv, yxa och såg. Med 
dessa nya kunskaper ger vi oss till 
brandövningsplatsen och har förlägg-
ningstjänst med övernattning. Kon-
stant solsken och omkring 30 graders 
värme hela tiden kräver mycket vatten 
och bra energi. Matpåsarna vi har med 
oss kallas för ” Rations” och humöret 
är på topp! Laget framför jaget. Under 
kursen arbetar vi med ledarskap och 
gruppdynamik. En grupp hjälps åt 
att komma runt hinderbanan iklädda 
motoroverall och handskar medans 
en annan några meter bort spelar en 
variant av lagvolleyboll, alla skall 
röra bollen innan den skickas över. 

Halvägs in i kursen har vi ett rote-
rande stationsystem i vilket en grupp 
flyger motorflyg med Blekinge flyg-
klubb och under ett av passen upp-
täcker en grupp en mindre skogsbrand 
i Brunnskogen i vilken en grupp 
nyligen avslutat orienteringen för 
ungdomsidrottsmärket. Räddnings-
tjänsten kunde snabbt släcka och 
avvärja. En annan grupp har simning 
200 m på Brunnsbadet med efterföl-
jande minigolfturnéring, stationen 
kändes svalkande för varma fötter. 
Skjutning med ungdomsvapnet Gevär 
22 Long genomförs och med jättefina 
träffbilder. En bit in i andra veckan får 
kursen se flottiljens stridsflygplan och 
prata med de som jobbar med planen. 
Eleverna besökte och uppskattade 
informationen och möjligheten att 
prova på olika moment inom F 17 
räddningstjänst, R 3. 

Mot slutet av kursen tillämpar vi 
tidigare kunskaper i skjutning, sam-
band, förläggningstjänst, ledarskap 
och sjukvård i en kamratmarsch med 
olika stationer och olika moment. 
Sista kvällen avslutar vi med en tre 
rätters middag som förtroendevalda 
eleverna önskat samt mingel med 
snacks.  Mellan måltiderna och efter 

Sommarkurs region Syd

Bädda säng, inte så lätt som man tror, men med lite utbildning blev det bra

Hinderbanan, här kröps det så det rök om eleverna

Övning i att ta hand om skadad, 
viktigt att kunna
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Eleverna prydligt uppställda framför JAS 39 Gripen

Att prova på olika moment på R3 var ett ”lyft”

Att skjuta ungdomsvapen .22 var mycket uppskattat

underhåller bandet ”Farozonen” med 
passande allsång och vid ”Ängla-
hund” tar lärarna över mikrofonerna 
och klämmer i från scenen. 

Sista dagen lördagen den 7 juli kom-
mer ca 200 anhöriga till flottiljen för 
hämta och se var ungdomarna bott 
och vad de lärt sig. Flottiljchefen 
överste Lars Bergström hälsar väl-
komna i matsalen och berättar om 
flottiljen, omvärldsläget samt tackar 
FVRF och alla kunniga lärare för ett 
bra arbete. Lars Pettersson FVRF 
berättar om hur man blir medlem 
och lite om framtida verksamhet och 
hur man anmäler sig till olika kurser 
och verksamheter. Profilshopen och 
”Museet” har en strid ström av besö-

kare under det att en grupp anhöriga 
besöker kasernen och en tredje hör 
elever reflektera högt till bilderna 
från kursen. Eleverna lämnar in de 
sista persedlarna, byter om till FVRF 
Profilplagg och marscherar till de an-
hörigas jubel in framför aulan. Elev-
erna får priser, märken och kursintyg 
och kurschefen Mikael Sjöberg tackar 
anhöriga, personal och elever för en 
bra kurs och kommenderar ”höger 
och vänster om marsch”.

Mikael Sjöberg,  
kurschef SK Syd 2018,  

Text & bild Jesper Moldvik
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Någon dag efter midsommar ryckte 
12 elever in till Frivilligskolan på 
FMTS område för att genomföra den 
första delen av sin instruktörsutbild-
ning, IK G.

Jag som kurschef hade ett mycket bra 
samarbete med skolchefen och utbild-
ningsintendenten, samt fyra mycket 
motiverade och kunniga instruktörer 
till min hjälp att handleda eleverna 
under två veckor mot kursens syfte: 
att ge grundläggande förutsättning 
för fortsatt utbildning till instruktör 
genom kursen IK Tillämpning och 
mot målet: att med fortsatt stöd och 

Instruktörskurs Grunder, Halmstad
handledning, kunna planera, genom-
föra och utvärdera enskilda övningar/
lektioner inom grupps ram och där 
använda utbildningsmetoden visa, 
instruera, öva, öva, öva, pröva.

Eleverna på IK G kom från fem olika 
frivilliga försvarsorganisationer och 
delades in i två grupper med två hand-
ledare över tiden. En mindre del av 
kursen genomfördes i helklass i form 
av utbildning i pedagogik, ledarskap, 
värdegrund och verksamhetssäkerhet 
medan resten av utbildningen ge-
nomfördes som trupputbildningspass 
(TU-pass) i två grupper om sex elever. 

De olika TU-passen som är den bä-
rande delen i utbildningen varierade 
i tid från 15 min upp till 40 minuter. 
Eleverna tilldelades ett ämne med 
ramar om tid, innehåll och omfatt-
ning. Sedan startade förhandled-
ningen där eleverna i dialog med 
sina handledare resonerade sig fram. 
Materiel beställdes och hämtades ut. 
De elevledda övningarna var både 
teoriutbildningspass i lektionssal 
och mer praktiska övningar utom-
hus i övningsterrängen, där eleven 
ansvarade för lektionskvaliteten och 
handledaren för verksamhetssäker-
heten. Sista passet genomfördes som 
en sammanhängande heldagsövning 
i fält. Förutom att eleverna själva fick 
förbereda och genomföra sina lektio-
ner, fick de även direkt efter lektionen 
själva leda en lektionsvärdering med 
sin trupp enligt modellen förenklad 
utvärderingsmodell FM Handbok 
Utbildningsmetodik. Sedan en kort 
efterhandledning från handledarpa-
ret medan truppen förberedde sin 
feedback till elevens lektion. Vid ett 
senare tillfälle fick eleven också feed-
back från handledarparet för varje 
TU-pass som även protokollfördes. 

Kursen avslutades med avrustning, 
god middag på restaurang i Halm-
stad tillsammans med skolledningen, 
gemensam summering gjorda er-

Skolchefen följer en elevövning

Ställföreträdande kurschef, handledare och kvartermästare på kursen,  
Pierre Alpstranden

Elevledd övning Hjälm 90
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Elevledd övning Skyddsmask 90

farenheter, utvärdering och sist en 
trevlig avtackning från både elever 
till kursledning och vice versa. 

Elever som lärare var mycket nöjda 
med kursen. Skolchefen mj Peter 
Kriborg, med adjutant, ska ha ett stort 
tack för stödet till vår kurs, som hade 
positiv inverkan på slutresultatet. 
Tack även till både elever och lärare 
för ert helhjärtade engagemang och 
goda resultat. 
 

Torbjörn Holm, Kurschef IK G

Mycket am behövdes vid de många och varierande övningarna

Instruktörer ur Flygvapenfrivilliga 
fick ”Brukareutbildning” på AK 5 un-
der en ny kurs i Halmstad under maj 
månad. Kursen genomfördes tillsam-
mans med kadetter ur SOU R3 som 
under sina handledare fick utbildning 
till skjutinstruktör på vapen AK 5 och 
där FVRF instruktörer, 12 st, fick sin 
brukareutbildning och samtidigt som 
de var ”övningstrupp” till kadetterna.

Kursens innehåll och upplägg var fint 
upplagd där teori varvas med praktik. 
Den inledande teoretiska utbildning-
en genomförs vid FMTS i Halmstad 
på R3 avdelningen. De praktiska 
momenten genomförs på Önnarps 
övningsområde på Hallandsåsen. 
Elever ur FVRF examineras genom 
delmoment 16 som avser kompe-
tensprov, som innehåller teoretiskt 

Instruktörer på AK 5 utbildning

prov, vapenhantering och säkerhets-
bestämmelser för automatkarbin. 
Efter denna kurs kommer de god-
kända eleverna att erbjudas ytterligare 
utbildningar mot slutmålet att kunna 
vara instruktör på vapen AK 5.

Såväl ledning som elever från FVRF 
och SOU R3 var mycket nöjda med 
kursen och planerar nu för att kunna 
genomföra en ny kurs nästa vår.

Lars Pettersson/FVRF
Kadett som övningsledare går igenom övningen
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Ett av de första exercispassen, går åt rätt håll

Skjutträning med AK 5, alla godkända

Tunga ögonlock, blanka pannor 
och trötta kroppar i skenet från en 
överhettad tältkamin. En ensam 
eldvakt med krum rygg matar fre-
netiskt elden av rädsla för att den 
ska slockna och orsaka stor irritation 
bland de slumrande kamraterna. Varje 
timma blir eldvakten avlöst för att 
alla ska hinna sova, ingen kan sova. 
”Vakna! Gör er redo för strid!” Det 
är midnatt. Instruktören kommende-
rar genom tältöppningen och inom 
några minuter står vi samlade i det 
disiga midnattsljuset och målar var-
andras trötta ansikten med mörkgrön 
maskeringsfärg. Iförda fältuniform, 
stridsväst, hjälm och hörselkåpor. 
Beväpnade med automatkarbin, pistol 
och myggmedel i alla dess former. Vi 
ställer upp oss på två parallella linjer i 
förläggningens centrum, mitt emellan 
de två tält vi rest med gemensamma 
krafter dagen innan. 

Vi har även byggt latrin, matställe, 
tvättställ och en dusch av skogens 
virke, maskeringsnät och snöre. I 
förläggningens gränszon har vi grävt 
eldställningar åt alla riktningar för att 
kunna försvara lägret mot väpnade 
attacker. Vi är sjutton personer med 
blandad ålder, bakgrund och erfaren-
heter som befinner oss någonstans i 
skogarna kring F 21 utanför Luleå, 

På Flygvapenfrivilligas GU-F i Luleå

under det avslutande tillämpnings-
dygnet på GU-F.

Ett och ett halvt dygn senare är vi i 
full gång med att städa ur logement, 
skrubba toaletter och skura golv, väg-
gar, duschar, handfat, skåp och trap-
por en sista gång innan en avslutande 
lunch och sedan gemensam avfärd 
mot Kalax flygplats och Luleå central. 
Vi är trötta, myggbitna, vemodiga, 
stolta och finniga av maskeringsfärg. 
Samtliga har blivit godkända och 
många förundras över hur mycket 
vi klarat av att prestera under dessa 
veckor i relation till vad vi trott vi 
klarat av. Vi har varit igång från 05.45 

till 22.00 varje dag, med korta pauser 
för matintag och toalettbesök. Vi har 
sovit i skrangliga våningssängar och 
legat vakna till grannens snarkningar. 
Vi har testat våra skyddsmasker i 
tårgaskammare, spenderat 40 arbets-
timmar på skyttebanan, vi har grävt 
och byggt och marscherat och patrul-
lerat. Vi har gjort fler fel på två veckor 
än vi vanligtvis gör på ett år. Vi har 
riktat vapnet i fel riktning, glömt att 
hålla tummen i magasinsbrunnen 
vid blindavfyrning, glömt lödder i 
handfatet och damm ovanpå rören i 
korridoren vid morgonvisitationen. Vi 
har haft för mycket skäggstubb, glömt 
att ta ur örhängena och misslyckats 
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Kursen uppställda för att meddelas ”Soldaterinran” av C F 21

Att ta hand om sårskada, tur att det 
var övning

att fästa upp den tunna hårslingan 
framför örat som vägrar sitta fast i en 
hårnål. Vi har glömt materiel, tagit fel, 
stått fel, sagt fel grad till befälet och 
vänt åt vänster vid höger-om. 

Men framförallt har vi gjort rätt. Vi 
har lärt av våra misstag, hjälpt varan-
dra, diskuterat demokratiskt i grupp-
samlingar trots att alla bara velat sova 

och tillsammans har vi fattat ratio-
nella och kloka beslut. Vi har surat 
och skrattat och varit frustrerade och 
peppat varandra. Tillsammans har vi 
klarat alla prövningar och uppgifter. 
Nu är denna utbildning avslutad och 
vi alla drar iväg åt olika håll för att 
fortsätta med respektive specialistut-
bildningar i form av mc-ordonnanser, 
sjukvårdare, hundförare, bandvagns-
förare, stabsassistenter, fältkockar 

och piloter. På mina kurskamraters 
vägnar tackar jag alla instruktörer 
och chefer i utbildningsteamet som 
möjliggjort denna erfarenhet för oss 
som deltagit i kursen. Tack vare ert 
gedigna arbete återvänder vi till våra 
hemförband och civila liv som mer 
erfarna och kompetenta samhälls-
medborgare. 

Malin Kjernsby, elev GU-F

Instruktör i FVRF
Nu öppner vi kursen  

”FVRF Instruktörer” på

Ett hjälpmedel för instruktörer  
och kurschefer i Flygvapenfrivilligas  

verksamhet.
Ni kommer alla att få inloggning via mail  

från FM LOPE
Behöver ni hjälp med inloggning  
så kontakta Tord Wallin FVRF
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Söndag vecka 25 så ryckte en sam-
ling förväntansfulla ungdomar in på 
Skaraborgs flygflottilj för Air Camp 
2018. Måndagen innebar självpresen-
tation av elever samt instruktörer, ett 
besök på transportflygenheten och 
även flygräddningen där eleverna fick 
pröva på bland annat släckning från 
brandbil samt rökdykning. 

Tisdagen gick i JAS-39 Gripens 
tecken. Gruppen delades upp i två 
grupper där de fick förmånen att 
under ledning av en tekniker ladda 
automatkanonen på en JAS-39C samt 
ett grupptävlingsmoment i simulatorn 
där varje elev startade, steg till 10 000 
meter, vände tillbaka och landade på 
kortast möjliga tid.
 
På onsdag förmiddag besöktes S6 
som förevisade bland annat kom-
munikationsutrustning för eleverna, 
eleverna fick även information och 
möjlighet att ställa frågor till rekry-
teringsofficeren på F 7. Eftermidda-
gen innebar flygning med TP-84 där 
samtliga elever fick chansen att gå 
ut på rampen och njuta av världens 
bästa utsikt. Eftermiddagen fortsatte 
hos fälthållningen och avslutades med 
fotbollsmatchen Sverige-Mexiko. På 
kvällen genomfördes grillning med 
besök av C F 7 samt en tävling då 
båda grupperna fick designa varsitt 
pappersflygplan som skulle flyga så 
långt som möjligt.

Torsdagen erbjöd studiebesök på 
STRIL varvat med flygning med 
SK-60 för att vid lunch ilasta bussen 
mot Karlsborg. Framme i Karlsborg 
väntade besök hos TUAV och ge-
nomgång av UAV03. Därefter var det 
transport till Kråks skjutfält där elever 
och kursledning möttes upp av en 
baskerprydd man med tjänsteminen 
väl monterad. Kursledningen lämnar 
över befäl och elever till kollegan från 
K3 och en 24 timmar lång strapats 
inleds. Strapatsen får dock ett abrupt 
slut när kursledningen återkommer 

Air Camp på F 7 Såtenäs

Eleverna på väg till flygtur med TP 84

Första parkett på Tp 84 ramp, vilken utsikt

Så här bekvämt flyger man i Tp 84
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och levererar pizza för lite samkväm 
på eftermiddagen som bland annat 
innehöll dragkamp mellan de två 
grupperna.

Eleverna marscherar sedan tillbaka 
mot fästningen och får under eget 
ansvar ta del av de sevärdheter som 
Karlsborgs fästning har att erbjuda 
innan det är dags att inta sängarna i 
slutvärnet. Efter frukost marscherar 
eleverna ut utanför fästningen där de 
blir överflugna av en HKP-15 som 
sedan landar och där befälet har en 
genomgång om helikoptern, sig själva 
och om helikopterflottiljen. Därefter 
uppsittning i bussen för färd tillbaka 
till F7 för avslutning av en intensiv 
vecka med många nya intryck och 
upplevelser. Tack F 7 och alla som 
ställt upp för oss och vår Air Camp.

Magnus Nyström  
kurschef Air Camp 

Foto: Ulrika Leijon Eleverna Air Camp uppställda för kursfoto

Sommarkurs region Öst

Här övar vi ”Första hjälpen”, lärorikt och viktigt att kunna

Vecka 826–827 genomförde FVRF 
Öst en sommarkurs för ungdomar vid 
Helikopterflottiljen i Linköping och 
Markstridsskolan i Kvarn. 70 förvän-
tansfulla ungdomar, 25 tjejer och 45 
killar, ryckte in till Helikopterflottil-

jen för att påbörja sommarkursen med 
att utrustas och få kursintroduktion 
tisdagen den 26 juni. Ungdomarna 
fördelades inledningsvis på två plu-
toner och förlades därefter i lokaler 
på Markstridsskolan Kvarn, där också 

huvuddelen av kursen genomfördes. 
Bara den som är väl förberedd har 
möjlighet att improvisera. Efter cen-
tralt planeringsinternat i februari 
rekryterades kursens funktionärer. 
Arbetslagets planering för kursen 
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Äntligen dags för de första skotten

Fältmässig utspisning, ”ordning och reda” och en efterlängtad god lunch

Första utbildningspasset i vapentjänst, så här ser skjutställningen ut

startade redan helgen vecka 810 
med en uppgiftsanalys, bokning och 
beställning av materiel, besök på 
kursplatsen och samordning av stom-
program. Helgen vecka 817 samlades 
åter hela arbetslaget för samordning 
och avstämning inför kursstart
 Kursinnehållet hölls på en orien-
terande nivå och var noga avvägt. 
Sakområdena som inkluderades i 
programmet hade fastställts centralt. 
Försvarsmaktens unika förmåga är 
väpnad strid. Ungdomarna fick dock 
ingen soldat-/stridsutbildning, men 
väl pröva valda delar av den utbild-
ning som en rekryt genomgår, för att 
få lära känna soldatyrkets olika sidor.
Som målbild för kursen fastställdes 
att samtliga ungdomar skulle lämna 
kursen fysiskt starkare, snabbare, 
med bättre självinsikt och självför-
troende än vid inryckningen. Under 
kursen fick eleverna även ta del av 
personliga erfarenheter, kunskap, 
verktyg och metoder som bl a kan 
vara till stor hjälp i kommande skol-
arbete och övriga sociala relationer.

Eleverna och föräldrarna förbereddes 
upplysningsvis på denna mentala 
målbild redan i kursantagningen. De 
upplystes om att under kursen alltid 
vara en vinnare, inom ramen för ett 
ständigt pågående lagarbete inom 
plutonerna. Varje elev måste också ha 
en ödmjuk attityd mot omgivningen 
och alltid vara beredd att hjälpa kam-
raterna samtidigt som de själva kan 

förvänta hjälp av sin omgivning. Just 
vikten av lagarbetet och att utnyttja 
gruppmedlemmarnas egenskaper 
återkom som en strimma genom hela 

kursen. I alla moment praktiserades 
aktivt laget-framför-jaget.
 Det är både min och övriga funk-
tionärers uppfattning att ungdomarna 
lämnade kursen med ett förstärkt 
självförtroende och en självinsikt 
som kan inge omgivningen både 
mod och djärvhet. Eleverna passe-
rade ut genom helikopterflottiljens 
grindar med en positiv grundsyn av 
Försvarsmakten och väl upplysta om 
myndighetens uppdrag.
 Efter godkänd kurs kunde delta-
garna tillgodoräkna sig kursinnehållet 
i den regionala ungdomsverksamhe-
tens utbildningstrappa. Inför hösten 
kallas eleverna till start av nästa kurs-
steg, Fortsättningskurs, FK.

Johan Nyström 
Kurschef SK Region Öst

Foto: Casper Nilsson Region Öst
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På väg till årets flygdag, 20 medlem-
mar från FVRF-Syd påbörjade sin 
resa norröver för att under några 
dagar besöka flygdagen i Uppsala, 
Armémuseum, högvaktsavlösningen 
på Slottet i Stockholm samt att umgås 
och ha en trevlig helg tillsammans.
Det var ju ingen överraskning att vi 
skulle få sitta i kö när vi med buss 
på flygdagsmorgonen närmade oss 
Uppsala. Under ca 2 mil förflyttades 
vi oss i en hastighet av 20 km/tim. Po-
lisens bedömning var att ca 130 000 
personer var på väg till flygdagen.

Väl framme på gamla F 16, nu LSS 
blev vi välkomnande med program, 
allmän information och hörselskydd. 
I en av utställningsmontrarna träffade 
vi medlemmar från FVRF Mitt som 
där delade ut information om FVRF 
och övrig frivillig försvarsverksam-
het.

Flygdag på LSS i Uppsala

Delar av FVRF S under kaffepaus på kansliet

Flygdagsprogrammet som sträckte 
sig från kl 0800 på morgonen till kl 
1700 på eftermiddagen innehöll som 
vanligt, en mångfald av ALLT som en 
flygintresserad kan önska och begära 
av en flygdag. 

All uppvisning var av högsta klass 
och försöka hitta något som var utö-
ver det vanliga var svårt, uppvisnings-

Det här är något för oss ungdomar, 
om några år

Team 60 med ett hjärtligt farväl

Team 60  
© Blue Sky Peter Degerfeldt

grupp Team 50, med dessa gamla 
skolplan, genomförde en väldigt fin 
uppvisning. Men samstämmigt från 
oss sydlänningar var ju att dagens 
upplevelse givetvis var Team 60, som 
med sin vagga i region Syd, genom-
förde en fantastisk uppvisning.

Efter flygdagen i Uppsala åkte vi till 
Stockholm för gemensam middag 

och nattvila. Söndagen inleddes med 
besök på Armémuseum, därefter 
fotmarsch till FVRF kansli på Lilla 
Nygatan. På kansliet fick vi informa-
tion om FVRF centrala verksamhet. 
Dagen avslutades med besök på 
Slottet och Livgardets vaktavlösning, 
därefter bar det av mot södra delen av 
landet. Det var en nöjd och samstäm-
mig trupp som redan nu började att 
prata om nästa gemensamma aktivitet 
i region syd. 

Lars Pettersson/FVRF Syd
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Så var dagen kommen, den 8 juli bar 
det av till Uppsala för 10 ungdomar 
och två instruktörer från FVRF för att 
samlas inför resan till England. Varje 
region hade skickat två ungdomar 
var, instruktörerna kom från Nord 
respektive Väst.

Vid ankomst till Heathrow kunde vi 
konstatera att alla fått med sig alla 
sina väskor och allt gått bra, bortsett 
från att ingen mötte upp oss. Detta 
blev vårt första möte med skillnaden 
i trafiksituationen i London kontra 
mot vad vi har i Sverige, våra brittiska 
mottagare hade helt enkelt fastnat i 
trafiken.
 
Vi inkvarterade i studentrum på 
Brunells Universitet i utkanten av 
London, detta blev vårt hem de kom-
mande dagarna innan vi skulle vidare 
på vår resa i England. I London anslöt 
även ungdomar från England, Hong-
kong samt Ukraina. Tillsammans 
åkte vi dagen efter in till London 
för att delta i firandet av RAF 100 år 
med tillhörande parad samt överflyg-
ningar. Just överflygningen var något 
väldigt speciellt då det var över 100 
flygplan och helikoptrar som deltog, 

Flygvapenfrivilligas utbyte med  
RAF Air Cadets

man flög med allt som RAF har i 
aktiv tjänst nu men även med gamla 
klassiska flygplan så som Spitfire, 
Hurricane samt Lancaster.
 
Efter firandet i London och lite enk-
lare turistande i staden var vi klara 
med London, dess tunnelbana med 
sina utmaningar för denna gång och 
gjorde oss klara för att flytta till RAF 
Fairford och RIAT. Vi åkte dit tillsam-

mans med ytterligare ungdomar och 
instruktörer från USA, Australien och 
Nya Zeeland som nu anslutit..

Väl på RIAT, Royal International Air 
Tattoo, inkvarterades vi på den camp 
som RAF Air Cadets har vid flyg-
platsen och där bodde tillsammans 
med ca 1200 andra ungdomar samt 
instruktörer. Här delades alla upp på 
olika grupper för att hjälpa till att fixa 
inför flygdagarna, vi blandades för 
att alla skulle få samarbeta med nya 
människor från olika länder.

Dagarna på RIAT flöt på snabbt med 
mycket flyguppvisningar, besök 
hos bland annat Lockheed Martin, 
SAAB, JAS 39, C160, A400, Red 
Arrows samt vi hade även ett eget 
möte med FVC, generalmajor Mats 
Helgesson. RIAT-helgen avslutades 
med att vi åkte till ett gammalt flyg-
fält från andra världskriget och fick 
flyga segelflyg vilket var ett väldigt 
uppskattat avbrott från alla bullrande 
flygmaskiner på RIAT.

Efter RIAT begav vi oss åter igen 
tillbaka till London för att under några 
dagar ta del av Londons sevärdheter 

Här är gruppen uppställd med Flygvapenchefen, Mats Helgesson i mitten

En överflygning av London som vi 
aldrig glömmer
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samt lära oss mer om landets historia 
och kultur. Vi besökte bland annat 
London Eye, RAF egna kyrka, RAF 
Club, Westminister Abbey, Towern, 
Towern bridge, battle of Britain bun-
ker, Churchill War Rooms samt tog 
en båttur på floden. Vi provade på 
hur många svenska ungdomar som 
får plats i en brittisk telefonkiosk och 
konstaterade att svaret på den frågan 
är 10 ungdomar. En glad överraskning 
vid vårt besök på parlamentet var att 
vår guide var från Sverige, visningen 
blev på engelska trots allt då våra 
brittiska värdar var med. Under den 

Jodå, det fanns plats till oss alla Så var det dags att få segelflyga, spännande

Gruppen under en av dagarna i London

guidade turen såg vi mer guld än vad 
åtminstone jag har sett i hela mitt liv.
Efter alla dessa dagar var det vemo-
digt att säga hej då till alla nya vänner 
vi fått från andra länder under denna 
spännande resa, men nu var det dags 
för oss att åka hem till Sverige. 

Vi alla har lärt oss mycket nytt under 
resan, vi har skaffat oss nya kontakter 
för lång tid framöver, både från andra 
länder men även från oss från Flyg-
vapenfrivilliga som var med på resan.
Mina största minnen från resan är; de 
brittiska ungdomarnas reaktion när 

de såg oss svenskar i M90 samt M87 
för första gången, man kunde nästan 
höra hakorna som slog i marken och 
alla svaga ”wow”. Att hålla ihop en 
grupp på 12 svenskar, 6 britter, 8 från 
Hongkong samt 2 ukrainare i Lon-
dons tunnelbana i rusningstrafik var 
en utmaning. RIAT – om hur mycket 
jobb som sker bakom kulisserna för 
att genomföra flygdagar av sådan 
klass. Samt att få se tronen av guld 
i House of lords inne i Parlamentet.

Linus Claar Kontingentschef  
Englandsresan 2018
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Hettan trycker på, termometern vi-
sar 27 grader och där framför mig 
står en brokig skara ungdomar. 
Jag kollar över vilka de kan tänkas 
vara samtidigt som jag hälsar dem 
välkomna till sommarkursen vid 
LSS, Luftstridsskolan i Uppsala. 
Några är nervösa så det syns ut-
anpå, några verkar coola och lugna, 
några lyssnar mer än andra på vad 
jag säger och några verkar bara 
vilja komma igång och få dra på sig 
den där efterlängtade uniformen.  
 
Det är högsommar och dags för en av 
Flygvapenfrivilligas sommarkurser, 
nu ska jag och mina instruktörer ta 
hand om dessa 76 ungdomar un-
der 11 dagar, en utmaning och ett 
förtroende, inte bara från FVRF 
och Försvarsmakten, utan även 
från deras föräldrar som bara för 
en halvtimma sedan lämnat över 
ansvaret för sina ungdomar till oss. 
Elva dagar fyllda av utmaningar och 
upplevelser. Upplevelser ja, många av 
ungdomarna formligen kastas in i en 

ny värld, hålla tider och dessutom vara 
på plats i god tid innan, någon annan 
som bestämmer vad jag ska ha på mig 
för kläder, gå på ett visst sätt och dess-

utom i takt och inte minst, låta sin mo-
biltelefon ligga orörd under dagarna. 
 
Jag avslutar kursgenomgången  och 

Sommarkurs region Mitt

BRAK, det gäller att bygga upp muskler och leder

Sjukvårdsutbildning, ser allvarligt ut, tur det var övning
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Rätt skjutställning, rätt siktat – det blev 10 poäng!

Sjukvårdsutbildning, ser allvarligt ut, tur det var övning

plutoncheferna tar över och leder 
sina plutoner.
 Nu väntar sängbäddning, lunch 
och sen äntligen få ut den där uni-
formen och börja klä på sig den. 
Men först väntar en genomgång av 
all materiel, både vad det är och hur 
många plagg eller del varje elev ska 
ha, kasernkorridorerna är fyllda med 
ungdomar, instruktörer och kläder. 
Ett tränat öga kan se den blivande 
ordningen, för någon annan skulle det 
nog se ut som ett fullständigt kaos. 
Kvällen smyger sig så sakta in på 
LSS, lugnet börjar lägga sig i ka-
sernen och på logementen, men 
i morgon väntar en ny dag, med 
revelj klockan sex på morgonen. 
För ungdomarna väntar nu ytterligare 
tio dagar på LSS. Exercis, sjukvård, 
flygning, förläggningstjänst och 
mycket mer kommer fylla dessa dagar 
innan det är dags att säga adjö till alla 
sina nyfunna vänner.

 
Som kurschef vill jag givetvis tacka 
LSS för stöd, mina instruktörer för ett 
mycket bra jobb samt föräldrarna för 
att de lät oss utbilda deras ungdomar. 
Sist men inte minst ett stort TACK 
våra ungdomar som varit elever på 

sommarkursen, ni kan vara stolta 
för gjorda insatser och välkomna till 
höstens Fortsättningskurs.

Christer Andersson
Kurschef SK Mitt

Sommarkurs Mitt kursfoto



30

I samband med Hemvärnets Strids-
skolas årliga ungdomstävling er-
övrade Flygvapenfrivilliga Syd lag 
återigen några av tävlingens topp-
placeringar. 

Det var den 14 augusti som fyra tjejer 
och fyra killar ryckte in på Flygflot-
tiljen F 17 i Ronneby. De åtta tävlande 
delades in, kort efter ankomst, i ett 
pojklag samt flicklag med tillhörande 
namn ”Flyboys” och ”G.I. Jane´s”. 
Namnen var självvalda av ungdomar-
na, som med inspiration från tidigare 
års namnsuccé och filmvisningen 
från onsdagskväll, utgjorde årets två 
lagnamn. Under tre inledande förbe-
redelsedagar vidareutvecklade och 
övade ungdomarna upp sina färdighe-
ter i såväl skjutning som i samarbete. 
Efter fredagsmorgonens teambuilding 
bar det av mot HvSS och en lång och 
musikfylld resa påbörjades.

Ett mycket regnigt Norsborg välkom-
nade de båda lagen till HvSS under 
sen fredagseftermiddag. Under lör-
dagskvällen hade ungdomarna slut-
fört tävlingens första dag och samtliga 
moment med bravur. Tillsammans 
med 63 andra lag, har ungdomarna 
under lördagen tävlat i olika grenar 

FVRF på HvSS ungdomstävling

som bland annat bestått av precisions-
kastning, hinderbana, biathlon och 
orientering. Efter en lång dag kunde 
ungdomarna känna sig nöjda över 
dagens prestationer och njuta av att 
återse gamla kamrater och bekanta sig 
med nya över kvällsfikat som bestod 
av korv med bröd. 
  

Lagens startplaceringar inför sön-
dagen och tävlingens sista dag, ut-
gjordes av de sammantagna poäng 
som lagen intjänat under föregående 
dag. Ju högre poäng ett lag har, desto 
tidigare startar de under söndagens 
jaktstart. För ”Flyboys” såväl som 
för ”G.I. Jane´s” var de båda lagens 
starttider till fördel. Utrustade med 
varsin lag-GPS kunde två nervösa 
och förhoppningsfulla lagledare 
följa lagen under dagens ”par- och 
lagorientering”. Som bevis på en 
otrolig viljestyrka inom de båda la-
gen, förändrades deras lagplaceringar 
kort efter start. ”Flyboys” såväl som 
”G.I. Jane´s” passerade flertalet 
föregående lag, långt innan de nått 
fram till snabbskyttet, som utgjorde 
en viktig milstolpe och utgångs-
punkt för tävlingen. Efter endast tre 
straffrundor som tilldelats de efter 
snabbskyttet, fortsatte ”Flyboys” sin 
väg mot målgången och slutade på 
en andraplats bland pojklagen. ”G.I. 
Jane´s” lät sig inte besegras över 
de tio straffrundor som de erhållit 
i samband med snabbskyttet, utan 

“Flyboys” levde upp till sitt lagnamn och flög fram vid starten av 
hinderbanan.

Flygvapenfrivilliga region syds flicklag “G.I. Jane´s” tillsammans med ÖB
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”G.I. Jane´s” på väg mot första hindret på hinderbanan. 

fortsatte i sitt otroliga löptempo mot 
målgång och landade på en fjärdeplats 
bland flicklagen. Väl i mål, mottogs 
ungdomarna av lagledarna och ingen 
mindre än Sveriges överbefälhavare 
Micael Bydén. Under prisceremo-
nin talade ÖB till årets alla HvSS-
deltagare och överräckte personligen 
utmärkelser till de lag som utmärkt 
sig under tävlingen. Fastän att ing-
etdera av lagen kommit på en första 
plats i år, var det åtta glada ungdo-
marna, tillsammans med två stolta 
lagledare som lämnade årets HvSS.  
Flygvapenfrivilliga region syd säger, 
på återseende HvSS! 
     

Sarah Andersson 
FVRF Syd

FVRF S båda lag på F 17 före avresa till HvSS

http://idk.se/live/ungdom18/Resultat_sondag.pdf
Du kan se alla resultat och placeringar på:

Klass A Pojkar Klass B Flickor
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Instruktörskurs Uppgradering

Ulf Konradsson utbildar i verksamhetssäkerhet

Instruktörskurs Uppgradering, IK 
UG, genomfördes för andra gången 
efter införandet och har nu funnit sin 
form, om man får tro lärare och elever 
som var med på tredagarskursen i 
Linköping den 4 till 6 maj.

Kursens 10 elever kom från SKL, 
Försvarsutbildarna och FVRF. Mål 
och syftet med kursen är att, ”upp-
gradera kunskap och färdighet så att 
eleven efter kursen ska kunna verka 
som instruktör vid utbildning inom 
FFO, inledningsvis med handled-
ning”.

Kursledningens inriktning med kur-
sen var att eleverna skulle få uppleva 
lagom med teori och huvudvikten 
lagd på grupparbete och praktiska 
övningar med redovisning och ef-
terföljande diskussion i storforum. 
Kursen behandlade olika områden 
som, repetition avseende utbildnings-
gången för instruktör samt informa-
tion om olika kurser för instruktörer 
som vill bibehålla eller skaffa sig 
ytterligare kompetens. Värdegrund 

Kurschefen Mikael Sjöberg med elever, reflekterar över ett 
utbildningsmoment

och verksamhetssäkerhet fick ett väl 
tilltaget utrymme vilket uppskattades 
av eleverna. Försvarsmaktens peda-
gogiska grundsyn avseende de sex 
utgångspunkterna och genomgång 
av Handbok Utbildningsmetodik ge-
nomfördes. Under söndagen arbetade 
eleverna med att skriva övningsplaner 
som de sedan muntligt redovisade och 
som kursen sedan diskuterade och gav 
feedback på.

Kursen avslutades med kursutvär-
dering och en sammanfattning av 
kursen där deltagarna framförde 
sin uppskattning avseende kursens 
innehåll, upplägg och genomförande. 
Kursledningen hoppas nu på en ännu 
mer uppfylld kurs 2019. Tack lärare 
och elever för en givande och trevlig 
kurshelg.

Lars Pettersson/FVRF


