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Ossi Koukkula
har ordet

Folkförankring och
rekrytering i fokus
De senaste månaderna har vårt omvärldsläge förändrats i en riktning
som är oroande och oförutsägbar.
Vår säkerhets- och försvarspolitik
har nu påtagligt hamnat i fokus och
diskuteras, debatteras och analyseras nästan dagligen. Här kan du
som FVRF medlem bidra med att
sprida din kunskap till allmänheten
om flygvapnet och försvarsmakten
och hur vi frivilliga kan bidra till att
stärka vår totala försvarsförmåga.
Detta är en del i en folkförankring av
försvaret.
Tillsammans med övriga frivilliga
försvarsorganisationer har vi lämnat
underlag till försvarsberedningen
avseende hur de frivilliga försvarsorganisationernas medlemmar kan
bidra till att stödja samhällets totala
försvars- och krisberedskap. Folkförankring, rekrytering, kostnadseffektivt och en bred ungdomsverksamhet är några viktiga områden
som vi särskilt har lyft fram. Försvarsberedningen har med anledning av omvärldsläget fått förlängd
tid till mitten av maj med att lämna
underlag till nytt försvarsbeslut. Vi
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hoppas att beredningen i sin rapport
kommer att föreslå tydliga politiska
inriktningar och framtida uppgifter
till de frivilliga försvarsorganisationerna.
De närmaste månaderna genomför
vi en av våra intensivaste perioder
av utbildningsverksamhet. Tre GUF, flera olika instruktörsutbildningar,
fyra sommarkurser för ungdomar
m.m. skall vara genomförda före
september månads utgång. Sammanlagt har då ca 600 elever genomgått
en utbildning inom FVRF ansvar
hittills i år. Det finns dock plats för
ännu fler elever på våra utbildningar.
Alla årets kurser är ännu inte fullt
uppfyllda. Vill uppmana regioner,
förbund och medlemmar att i god
tid sprida information om kurser och
utbildningar till medlemmar i FVRF
och till andra frivilliga försvarsorganisationer samt övriga intresserade.
Vi behöver vara aktivare i marknadsföringen av våra utbildningar.
Vi har nyligen investerat i och
driftsatt ett nytt och modernt medlemsregister. Du kan nu själv kon-

trollera och komplettera dina egna
medlemsuppgifter via din egen sida
i registret. Här kan du även söka till
kurser och utbildningar som FVRF
ansvarar för. I samband med bytet
har vi även ”städat” i medlemsregistret. Detta har medfört att antalet
registrerade medlemmar minskat. Vi
är nu ca 4 400 medlemmar.
Vi måste kontinuerligt engagera
nya unga medlemmar och behålla
dem länge hos oss. Vi har i uppdrag
från FM att rekrytera till krigsbefattningar i Hemvärnets organisation. En annan viktig uppgift är att
informera och medverka att rekrytera till Försvarsmaktens olika yrken. Vidare måste vi rekrytera elever
till våra utbildningar. För att lösa
rekryteringsuppdragen och långsiktigt behålla en stabil numerär av
aktiva FVRF medlemmar behöver
vi se över och anpassa våra metoder och processer för rekrytering.
Kansliet har inlett en sådan översyn av vårt rekryteringsarbete.
FM högkvarter har inlett en översyn
om det finns befattningar (GSS-T) i

FM insatsorganisation som i stället
skulle kunna bemannas med frivillig
personal. Denna översyn är välkommen och vi inväntar med tillförsikt
resultatet av översynen.
I slutet av februari lämnade vi årsredovisning för 2013 till Försvarsmakten. Vi har genomfört våra uppdrag
inom ramen för de medel som vi

blivit tilldelade. Vår ungdomsverksamhet har varit aktiv och attraktiv,
antalet ungdomar har ökat något. Vi
har ytterligare utvecklat vår instruktörsutbildning och våra utbildningar
har fått bra feed-back från elever och
kursledningar. Vi anmäler även att
det fortsatt har varit bekymmersamt
att vi inte haft rekryteringsuppdrag i
flygstridskrafternas organisation.

Nu väntar en vår och sommar med
många intressanta utbildningar. Det
är särskilt stimulerande att det är
FVRF som i sommar ansvarar för
Flygvapenungdomarnas sommarkurser.
Väl mött i verksamheten.
Ossi Koukkula

Claes Ersing
har ordet
FVRF vänner

na kurs och fick bekräftat att det inte
alltid är riktigt samma ”pedagogik”
som kan användas till ungdomar
som till vuxna. Spännande att följa
fortsättningen.

En ny sommarsäsong startar upp och
utbildningar och kurser ligger framför oss. En nyhet på ungdomssidan
är att vi kommer att ta över ansvaret
för Flygvapnets sommarkurser, förutom att vi fortsätter med våra egna
planerade kurser. Spännande utmaning.

Vuxensidan kämpar vi vidare med
för att få skarpa tjänster att utbilda
mot. Försvarsmakten behöver kompetenta människor och där är vi duktiga i många sammanhang.

Jag tror minsann att det är vår på
gång (i skrivande stund) åtminstone
för oss i södra delarna av vårt långa
land.

En ny instruktörskurs, IK Ungdom,
med mål att utbilda instruktörer för
att bättre kunna utbilda våra ungdomar har haft premiär på F7 i mars
månad. Hade glädjen att besöka den-

Box 5435, 114 84 Stockholm
Besöksadress:
Östhammarsgatan 70
Tel vx: 08-514 390 00
Fax: 08-514 392 89

Någon form av beslut ska komma
under våren och det gör att ljuset i
tunneln verkar ha kommit närmare.
Seniorsidan utvecklas i rätt riktning,
en del av våra regioner har genomfört flera intressanta och trevliga aktiviteter.

Följ med på de olika hemsidorna,
både centrala och de regionala, det
finns många aktiviteter av varierande slag med intressant innehåll.
Tag med en kamrat nästa gång Du
ska iväg. Dela med dig av det speciella med Flygvapenfrivilliga.
Ungdom, Vuxen, Senior, FVRF
”hela livet”.
Claes-G. Ersing

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

Redaktör/Grafisk formgivning:
Sven-Owe Andersson
svenowe.andersson@bredband.net

Utbildningsfrågor:
Jan Otterström - Tel. 08-514 392 90
jan.otterstrom@fvrf.se

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

Lars Pettersson - Tel. 070-58 000 59
lars.pettersson@fvrf.se
Tord Wallin - tel. 08-514 392 96
tord.wallin@fvrf.se
Ekonomi:
Ulla Broberg - Tel. 08-514 392 85
ulla.broberg@fvrf.se

För insänt material ansvaras ej.
Vi förbehåller oss rätten att redigera
och förkorta artiklar för att passa
format och spara plats
Tryckt på Ljungbergs Tryckeri, Klippan
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Kanslichefsmöte
I mitten av mars kallades Flygvapenfrivilligas sex kanslichefer till
kansliet i Stockholm på ett tvådagars
arbetsmöte. Huvuduppgiften var att
ge kanslisterna utbildning i FVRF
nya medlemsregister som ska ”sjösättas” i början av april.
Mötet startade med att GS Ossi
Koukkula hälsade deltagarna välkomna och sedan informerade om
arbetsläget inom Flygvapenfrivilliga, vad som sker i nutid och vad som
är på planeringsstadiet för framtiden.
Utbildningschefen Jan Otterström
tog sedan vid och hade en genomgång avseende årets olika utbild-

ningar, planeringscykeln i stort och
regionernas roll i planeringsarbetet.
Utbildningschefen påtalade vikten
att vi inom Flygvapenfrivilliga följer och tillämpar samma planeringsverktyg som Försvarsmakten.
FVRF datakonsult, Robert Andersson från Kenworld Computer AB var
mötets huvudperson, Robert hade
den viktiga uppgiften att ledsaga
kanslisterna in i vårt nya medlemsregister och se till att vi både förstod
hur det är uppbyggt och hur vi kan
använda det i framtiden. Denna del
av mötet tog nästan en hel dag i anspråk men upplevdes som mycket
viktig och speciellt uppskattat var

möjligheten att kunna påverka arbetet av utformningen av vårt medlemsregister och dess användarmöjlighet.
En del av mötet ägnades åt praktiskt arbete med medlemshantering,
framställan av olika dokument för
rekrytering, information och totalförsvarsupplysning mm. Deltagande
kanslichefer var mycket nöjda med
mötet och vill även i framtiden ha
denna form av möten för att kunna
arbeta tillsammans med viktiga
medlemsfrågor.
Lars Pettersson
Kanslichef FVR Syd

Flygvapenfrivilligas regionala kanslichefer på utbildning i Stockholm där bla vårt nya medlemsregister
behandlades

Markförsvarsförbundets årsmöte på HvSS
Markförsvarförbundet har hållit
årsmöte den 22 februari på HvSS i
Vällinge, förbundet har fått en ny
kanslist, han heter Joakim Bjuhr.
Efter årsmötet så hade vi en ny styrelse också. Med på mötet var Tord
Wallin från FVRF samt vår nye generalsekreterare Ossi Koukkula som
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även satt som mötesordförande.
Förbundets nya styrelse kommer att
genomföra en arbetshelg i maj tillsammans med FVRF kansli. Syftet
är för att titta igenom på vilken inriktning förbundet ska ha framgent.
Under förra årets olika verksamheter
var pistol 88 utbildningarna en fram-

gång. Dessa kurser har varit mycket
uppskattade av de elever som har genomfört dem och vi hoppas på flera
och intressanta kurser i framtiden.
Bengt Boogh
Förbundsordförande

Alla var där Roland avtackades för sin tid som
generalsekreterare
i övrig fri
villigverksamhet. Man
kan säga som våra skvallertidningar
”Alla var där”.

Jan Salestrand med Försvarsmakten tal och present

Generallöjtnant Jan Salestrand fram
förde Försvarsmaktens uppskattning
och höll, som det sig bör, ett kraftfullt
och hjärtligt tacktal till Roland.
Ordförande i FVR Öst. Berndt Primer
framförde Flygvapenfrivilligas tal
och lämnade över en present från
oss alla FVRF:are. Bland de ca 60
gästerna var det många trevliga tal
och spännande presenter. Vår förra

Den 17 januari avtackades vår ti
digare generalsekreterare, Roland
Sterner, vid en högtidlig samling
på Flygvapenfrivilligas kansli i
Stockholm. Roland har innehaft sin
befattning i över 10 år. Det är bara
en av de åtta tidigare GS som kan slå
denna långa tid i befattningen.
Många representanter, från våra
re
gioner och förbund samt från
andra frivilligorganisationer och
samverkande myndigheter, mötte
upp för att visa sin uppskattning för
det stora engagemang som Roland
visat inom Flygvapenfrivilliga och

Peter Lagerblad med ett fängslande tal
Riksförbundsordförande, Peter La
gerblad, får extra beröm för ett långt
och avslöjande tal om Roland under
hans tid i FVRF samt tiden före och
några råd inför framtiden.
Med mat och dryck samt massor av
gamla minnen fortsatte samvaron
långt fram på kvällen.

Tack för alla år
Sjövärnskårens GS, John Fitsch med hemlig present, kanske en ”Sextant”

Lars Pettersson
FVRF
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Uppstart för våra frivilligskolor
ska genomföras så ska
kursbeskrivningen tala om
HUR kursen genomförs.
Med på planeringsmötet
var också mj Peter Kriborg, LSS, och informerade om vad som händer
på de olika frivilligsektionerna och deras frivilligskolor. Vi hade en nyttig
diskussion om möjlighet
till stöd, hålltider samt planeringsrutiner mm.

Jan Otterström, drar upp riktlinjerna för såväl mötet som utbildningsåret
Under två dagar i mitten av februari genomförde Flygvapenfrivilliga
planeringsmöte med kurschefer och
handledare i Tylebäck.Syftet med
konferensen var att diskutera och
redovisa erfarenheter och slutsatser
från de kurser som FVRF genomfört
under 2013. Med bla dessa erfarenheter som grund utformade vi riktlinjer och skapade samsyn på hur vi
ska genomföra 2014 års kurser.
Efter utbildningschefen Jan Otterströms inledning med en kort till-

bakablick och sedan en redovisning
av årets kurser och planeringen inför
2015 års utbildningsverksamhet var
det kurschefernas tur att ge sin syn
på kursverksamheten.
Vi var 20 deltagare vid mötet, som
hemuppgift hade deltagarna att se
över kursplaner och kursplanering,
deltagarna hade också i uppgift att
påbörja arbetet med att ta fram en
s.k. ”Kursbeskrivning”. Syftet med
en kursbeskrivning är att, utifrån
kursplanen, som talar om VAD som

Under mötet framkom
många goda förslag och
tankar på hur vi kan bli
ännu bättre i vår utbildning av frivilligpersonal. Vi var klart eniga
om att vi har en hög kvalitet på våra
frivilligkurser. Däremot måste vi bli
bättre på att rekrytera fler elever till
Fortsättningskurserna inom instruktörsområdet, IK FU.
Deltagarna upplevde planeringsmötet som givande och framförde vikten av att även i framtiden starta upp
utbildningsåret med denna form av
möte.
Lars Pettersson
FVRF/Utbavd

Här, en del av årets kurschefer, som med stort allvar tar sig an utbildningschefens information
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Flygvapenfrivilligas första kurs
för adjutanter
Flygvapenfrivilliga har under tre
dagar i februari, vid Frivilligskolan
i Halmstad, genomfört central adjutantutbildning. Kursen gick för för
sta gången, med bra resultat och stor
elevvolym, 19 godkända elever.
Kursen är planerad och genomförd
efter uppdrag från Försvarsmakten. Syftet med kursen är att bygga
upp en kompetenspool av skol- och
kursadjutanter. Flygvapenfrivilliga
kommer nu kunna stödja FM, LSS,
med adjutanter till de olika centrala
frivilligskolorna och även till den regionala kursverksamheten.
Kursledare var utbint Lotta Sunde,
kurschef och kn Ulf Konradsson,
stf. Båda har stor erfarenhet av såväl
utbildning av adjutanter som hand
ledning av dessa vid olika frivilligskolor och kurser.
Eleverna kom till största delen från
FVRF, några elever representerade
Bilkåren, Lottorna och Försvarsutbildarna. Eleverna som hade ett åldersspann på mellan 20 och 50 år,
män och kvinnor, hade många och för

Ulf och Lotta under lektion i adjutantens mångskiftande arbetsområde.
kursen nyttiga erfarenheter med sig.
Kursen var upplagd med en röd tråd
av föreläsare, formella lektioner och
övningar där det genomgående var
att den stora elevaktiviteten som lyfte och tog kursen till de i kursplanen
ställda slutmålen. Eleven ska efter
kursen kunna verka som adjutant vid
frivillig försvarsorganisations frivil-

ligskolor/kurser,.inledningsvis med
handledning och vid större frivilligskolor som biträdande adjutant”.
FVRF utbildningsavdelnings stora
tack till kursledningen och ett grattis till er elever och till er nya titel,
Adjutant!

Lars Pettersson,
FVRF/Utbavd

Eleverna följer spänt kursledningens alla tips och råd på vägen till att bli Adjutant
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1. strilbataljonen insatt
insatsförband sedan
mitten på 1950 talet.
1. strilbataljonen har sina rötter i den
Stridsledning och luftbevakningsorganisation som byggdes upp på 1950
talet.
1952 sköts en svensk DC3 och en
svensk Catalina ned över Östersjön
på internationellt vatten. De svenska
åtgärderna var att bygga upp en förmåga att kunna övervaka svenskt
territorium i luften dygnet runt året
om. Grunden var en kombination
av optisk luftbevakning och radarluftbevakning där det förstnämnda
främst var avsett att nyttjas i krig och
vid övningar. På 1960 talet bestod
Stridsledning och Luftbevakningens
krigsorganisation av 13 Strilbatal-

joner med ca 1000-1500 personer i
varje där sammanlagt ca 10000 personer var krigsplacerade inom den
optiska luftbevakningen.
Under 1990 talet minskades antalet
strilbataljoner till nio stycken för
att under 2000 talet bli tre. Anled
ningarna till minskningarna var dels
förändrad hotbild och avvecklingen
av den optiska luftbevakningen samt
dels den kraftiga teknikutvecklingen
avseende databehandling och dataöverföring.
2009 slogs de tre strilbataljonerna
ihop och bildade 1.strilbataljonen.
I grunden är uppgifterna desamma
som de varit sedan 1950 talet. Luftbevaka svenskt luftrum, flygstrids
leda svenskt stridsflyg, samt i krig
dessutom leda luftvärnsförband,
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flygvarna civilbefolkningen och larma flygbaserna.
Strilorganisationen har i obruten
kedja sedan mitten av 1950 talet haft
personal vaken dygnet runt, året om
för att ständigt och oförtröttligt bevaka svenskt luftrum. Detta inom
ramen för det som kallas incidentberedskap luft, även benämnt ”fisken”.
Detta genomförs just nu av 1.strilbataljonen.
1. strilbataljonen är en del av Luftstridsskolan (LSS) och har ungefär
500 befattningar fördelade på sex
kompanier och en stab. Bataljonchefen, övlt Anna Eriksson och hennes
ställföreträdare övlt Magnus Tillby,
leder en bataljon som i fredstid verkar från sex olika orter spridda över
hela Sverige, från Hässleholm i söder till Luleå i norr. Till sin hjälp har
de strilbataljonsstaben.
Kärnan i strilbataljonen är 11:e och
12:e strilkompanierna. Dessa beman
nar stridsledningscentralerna (StriC)
varifrån upptäckt, identifiering, insatsorder och flygstridsledning sker.

Varje StriC har förmåga att kunna
sköta incidentberedskapen för hela
Sverige. Till sin hjälp har man en
stor mängd sensorer där de viktigaste
är militära och civila radarstationer.
Teknikutvecklingen sedan 1950 talet
har varit stor och har accelererat under senare delen av 1990 talet fram
till idag. Den hantering som i äldre
system sköttes av värnpliktiga målföljningsobservatörer utförs nu med
hjälp av StriC:s datorer. Möjligheten
att kunna överföra datainformation
över långa avstånd tillsammans med
att databehandlingen har kunnat automatiseras har lett fram till dagens
StriC.
Flygstridsledarna i StriC ansvarar för
att flygstridsleda svenskt stridsflyg
vid såväl övning, träning som skarp
insats. Detta genomförs i samma
områden som civil flygtrafik, varför
flygstridsledarna också ansvarar för
att separera militära flygplan från civila. Flygstridsledningen använder
sig av samma metodik som NATO.s
flygstridsledare och allt sker på eng
elska. Information mellan stridsflyg-

Strilförsvar

planen och StriC sker både med tal
över radio och digitalt via länk-16
som är samma datalänk som används
av NATO. Den stora mängden kommunikationsutrustning kräver att
sambandsofficerare ständigt deltar i
StriC verksamhet och säkerställer att
allt samband fungerar. Ett radiobortfall vid fel tillfälle kan få ödesdigra
konsekvenser.

Luftbevakningsoperatör
Sedan några år tillbaka genomförs
övningssamarbete med våra nordiska grannländer där man startar i
sina respektive hemländer och sedan möts i varandras luftrum för att
träna. Detta innebär att Strilbataljonens flygstridsledare på daglig basis leder såväl svenska som danska,
finska och norska stridsflygplan.
Detta samarbete kallas Cross Border
Training (CBT).
Flygvapnet har två stycken flygburna stridslednings och luftbevak
ningsflygplan. Dessa kallas ASC 890
(Airborne Surveillance and Control).
De kan mycket snabbt förstärka eller ersätta radartäckning och led

ningsförmåga i ett
utpekat område. Operatörerna ombord som
sköter stridsledningen
och luftbevakningen
tillhör 1. strilbataljonen och tjänstgör dels
ombord på ASC 890
och dels i StriC.
Bataljonens 13:e rörligt radar och radiokompani har som uppgift att flytta
och upprätta radar och radiostationer
tillsammans med radiolänkar om
luckor i radar eller radio täckningen
uppstår. De ska kunna verka över
hela Sveriges yta. Vid kompaniet
jobbar främst yrkesofficerare i sambands- och markteleteknisk tjänst.
14:e strilförsvarskompaniet har som
uppgift att bevaka och skydda bataljonens fasta anläggningar och rörliga materiel. Vid kompaniet jobbar
säkerhetsförbandspersonal, dels yrkesofficerare och dels heltids samt
deltids soldater. Soldaterna är specialiserade mot någon av befattningarna kulspruteskytt, fordonsförare,
stridssjukvårdare, hundförare eller
gruppchef. Kompaniet ska också
kunna eskortera 13:e kompaniet när
de åker ut för att ersätta radio eller
radar. De ingår även som insatsberedd skyddsstyrka med mycket hög
beredskap.
15:e och 16:e stabskompanierna ansvarar för bataljonens fasta anläggningar.

Strilbat radar
1. strilbataljonens personal deltar
också vid olika internationella insatser och hade under 2013 som mest
personal i fem olika länder. Ett exempel är våren 2013 då vi hade flygstridsledare och luftbevakare i den
danska mobila stridslednings- och
luftbevakningscentralen i Mazar-eSharif i Afghanistan. Centralen hade
ansvar för att koordinera allt flyg
över norra Afghanistan. Ett annat exempel är tre veckor i februari 2014
då vi hade personal på Island för att
delta i övningen Iceland Air Meet
tillsammans med norsk och finsk
personal.
Sammanfattningsvis är 1. strilbataljonen avgörande för att Flygvapnet
ska kunna lösa sina uppgifter i såväl
krig som fred. Även om strilorganisationen är avsevärt mycket mind
re personellt nu än för 50 år sedan
har uppgifterna snarare ökat. Vi är
fortfarande ett ständigt insatt insatsförband, det finns alltid personal ur
1.strilbataljonen vaken, året om dygnet runt.

Strilbataljonen hanterar varje år:

Strilbat ASC 890 eskorterad
av 2 st JAS 39

•

2 000 000 flygplanrörelser

•

1 250 000 färdplaner

•

250 beredskapsstarter med
jaktflyg

•

600 insatser med insats- och
beredskapsstyrka

Dessutom deltar bataljonen i Högvakt, utbildning av Hemvärnssoldater, instruktörer vid Grundläggande
militärutbildning (GMU) samt stödjer andra förband med olika instruktörsuppdrag.

Övlt Magnus Tillby

Ställföreträdande Strilbat.chef
1.strilbataljonen, Luftstridsskolan
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F 17 -70 år
Flygvapnets flygdag
1 juni 2014
Flygdagen 2014 är Försvarsmaktens huvudflygdag,
men detta år får publiken även vara med och fira
70 års jubilaren, Blekinge flygflottilj.
Vi vill ge dig som besökare en upplevelse som speglar
historia och framtid. Tillsammans kommer vi blicka
bakåt i tiden från propellerflygplanens tid till dagens
moderna helikoptrar och jetplan.

Preliminärt öppnar grindarna kl. 09.00 och flyguppvis
ningarna börjar efter kl. 10.00. På området kommer det
att finnas utställningar, underhållning, försäljning av
mat. Mer detaljerat program (prel.) finner du nedan.

ÖPPETTIDER OCH PRELIMINÄRT
PROGRAM
09:30 Grindarna öppnas upp till musikkårens ljuva toner
(preliminär tid för närvarande)
10:10  	Invigningstal
10.15  	Start uppvisningsblock 1
(enligt kommande flygprogram)
12.45  	Lunchuppehåll i flygprogram
- MC-Show ”Stunt Sune”
- Markuppvisningar
13.30 Start uppvisningsblock 2
(enligt kommande flygprogram)
17.00 	 Avslutningsdefilering
17.10 Artistuppträde (ännu ej fastställt)
18.15 Grindarna stänger
En dag du inte vill missa. Hela familjen är välkommen!
Självklart är det fri entré!
Följ med på F 17s hemsida för ytterligare information
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Nya kurschefer
utbildades i Halmstad
ströms information om målsättning
och planering av veckans arbete.
Efter den sedvanliga inryckaren,
följde en intensiv vecka med kvällstjänst flertalet kvällar. Mycket kurstid ägnades åt eget elevarbete, vilket i huvudsak genomförts i form
av grupparbeten kring kurschefens
roll före, under och efter kurs med
många intressanta och givande diskussioner som följd. Kursdeltagarna
konstaterade att det finns många olika arbetssätt som kurschef men att
förarbetet inför kursen är avgörande
för ett bra kursresultat.
Kurschefen Bosse Alfredsson handleder
Lördagen den 1 mars ryckte nio förväntansfulla elever från hela Sverige
in till den kurschefskurs som genomförs av FVRF vid Frivilligskolan i Halmstad.

garna kompetens att tjänstgöra som
kurschefer inom eget kompetensområde. Till vårens kurs hade det kommit elever från fem olika frivilliga
försvarsorganisationer, bra.

Kursen vänder sig till personal inom
frivilliga försvarsorganisationer som
har för avsikt att verka som kurschefer. Syftet med kursen är att ge delta-

Efter inryckning startade utbildningen med skolchef mj Peter Kriborgs
genomgång, samt kurschef mj Bo
Alfredssons och mj Jan-Erik Eng-

Veckan avslutades med redovisningar och grupparbeten kring åtgärder
efter kurs rörande hur utvärderingsarbetet och slutrapportering genomförs efter avslutad kursverksamhet.
På fredagen var det dags för utryckning och någon sa, ”en ansträngande men mycket nyttig, intressant
och verkligen motiverande kurs - jag
känner mig trygg inför min första
kurschefsuppgift”
Lars Pettersson/FVRF

Fler befattningar för frivilliga i
Försvarsmaktens insatsorganisation?
I Högkvarteret arbetar man med utveckling av
Försvarets organisation benämnd FM Org 18.

befattningar i klassiska flygstridskraftsförband,
t.ex. inom STRIL-bataljon och Flygbasbataljon.

En del i detta arbete är en analys av möjligheterna att avdela ytterligare befattningar i insatsförbanden för personal ur de frivilliga försvarsorganisationerna. För FVRF skulle det kunna innebära

Ett spännande och efterfrågat arbete vars resultat
vi ivrigt ser fram emot.
Jan Otterström
Utbildningschef
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Region Syd på vinterkurs i Älvdalen
För första gången genomförde FVR
S grundläggande vinterkurs i Älvdalen. Under en hel vecka fick 23 ungdomar lära sig allt från att ta hand
om sig själva i tuff vintermiljö till att
göra snöänglar.
Efter en längre tids planering blev
äntligen vinterkursen av. Kursen påbörjades egentligen redan onsdagen
vecka 7 då en 64 tons lastbil med
släp, två containers och en bandvagn lämnade F 17 med destination
Älvdalen. Väl där uppe förbereddes
Norra Kasern för vinterkursen.
Fredagen vecka 7 påbörjades den
långa bussresan från F 17 via Kristianstad, Hässleholm, Halmstad,
Värnamo till Älvdalen. Efter hand
fylldes bussen med ungdomar fyllda
av förväntan att lämna det snöfattiga södra Sverige. Under bussresan
genomfördes instuderingsfrågor om
kallt väder och förberedelser för en
kort självpresentation vid kursstart.
Under lördagsmorgonen kom bussen upp till Trängslet, Älvdalens

skjutfält. Då påbörjades inkvartering, tilldelning av vinterutrustning
samt repetition kallt väder. Under
söndag förmiddag hölls det lektion i
omhändertagande av nerkyld kamrat
och hur man värmer upp en nedkyld
kroppsdel. Vissa elever fick nog sig
en kylslagen upplevelse! Sedan stod
tältslagning i vintermiljö på schemat. Kvällen ägnades av ”kitning”
av utrustning. Utrustningen är som
många med vintererfarenhet känner
till en viktig del av vintertjänsten.
Under måndagen startades eldarna
utanför kasernen. Vita blixten skulle
tillpassas och tjäras. Dagen avslutades med skidexercis och koppling
av skidor. Förvånansvärt många av
eleverna var lite bakhala!
Tisdagen gav upphov till mycket
skratt då eleverna skulle lära sig åka
skidor, i backar och göra lappkast.
Under skidtekniken genomfördes
åtgärder vid lång och kort rast i vintermiljö, detta för att skapa förutsättningar för skidmarschen längre fram
i veckan.

Skidor skall vallas, fötter skall smörjas och elever skall tränas
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Många av eleverna vaknade på onsdagsmorgonen av värk på ställen de
inte trodde de hade muskler. Dagen
bestod sedan av skidmarsch till den
tilltänkta förläggningsplatsen. Då
snön var djup påbörjades grävandet
för att komma ner till marken. Att
resa tält i vintermiljö ställer höga
krav på hantering av klädsel, vätska
och kamratkontroll.
Efter kursens första natt i fält startade sedan torsdagen med kort ordergivning inför dagens skidmarsch.
Första delen av marschen gick stadigt uppför, därefter planade det ut,
till allas belåtenhet. När alla kommit
i mål, några såg oförskämt pigga ut,
startades kaminerna upp i tälten för
tvagning samt torkning av våta kläder. Kvällen avslutades med grillning och gemyt i goda vänners lag.
Fredagen bestod av rivning av förläggning samt skidmarsch tillbaka
till Norra Kasern. När eleverna var
tillbaka delades de in i två grupper
där den ena genomförde tolkning
efter bandvagn och den andra ge-

Eleverna gör en sista uppladdning inför skidturen
nomförde studiebesök på Trängslets
kraftdamm med skifte i halv tid. Vid
lunch samlades alla för att ta kursbild samt att sjunga nationalsången
för den nyfödda prinsessan. Eftermiddagen och kvällen bestod av
inlämning av uthämtad vinterutrustning och vård av Norra Kasern.

Lördagen fortsatte i vårdens tecken
och avslutades innan hemfärd med
en fin middag och bildspel från kursen.
Nu återstår för kursledningen att
samla ihop dragna erfarenheter,
detta för att nästa vinterkurs ska bli

ännu bättre och mer utvecklande.
Kurschefen vill tacka alla instruktörer, elever och stödpersonal för en
mycket lyckad vinterkurs.
Med vänlig hälsning
Lt Johan Petersson

Glada miner i en välmotiverad vinterkurs i en prydlig formation
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Huvudman instruktör
Arbetet inom Huvudmannaskap
instruktör går framåt och följer
uppgjord plan. Kursplaner och inriktning finns för att genomföra de
grundläggande kurserna mot att bli
instruktör:
• Instruktörskurs Grunder - IK G
- med en kurstid på två veckor
• Instruktörskurs Tillämpning - IK T
- med en kurstid på en vecka.
Dessa planer fastställdes av HKV
PROD FRIV i nov 2012 och har til�lämpats på våra kurser under 2013.
Planerna är funktionella och bra och
kommer att med endast mindre justeringar användas framgent.
Ett viktigt arbete för Ag Instruktör
är att utveckla och få igång ett system för att validera dels äldre och
dels återkommande instruktörer mot
den nya utbildningsgången. Här är

grunderna att den enskilde ansöker
hos egen organisation om att bli
validerad. Den egna organisationen
bereder arbetet med validering och
förelägger AG Instruktör ett förslag
till beslut.
Helt nytt är den kurs som tagits fram
för redan utbildade instruktörer och
som främst arbetar inom ungdomsverksamheten. Kursen hanterar spe
ciellt tre områden; kunskap om
målgruppen ungdomar, kunskap om
ungdomspedagogik och kunskap om
det budskap som FM vill att vi ska
ge ungdomarna. Ett reportage på annan plats i tidningen återkopplar från
den första kursen som genomfördes
på F7/Såtenäs i v 12. En andra kurs
genomförs i höst – v 38.
Andra områden som det också arbetas med är utvecklingen av utbild-

Arbetsgrupp instruktör får besök av Stefan Hallén HKV
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ning mm av handledare, kurschefer,
övningsledare. Särskilt viktigt är att
vi noga följer utvecklingen av rollen
som instruktör/övningsledare och an
passar utbildningen efter det.
Vid senaste mötet medvekade även
C PROD FRIV, Stefan Hallén. Stefan orienterade om det pågående arbetet med avtal för frivilligpersonal.
Att utveckla ett specifikt och heltäckande avtal för instruktörer ur de
frivilliga försvarsorganisationerna är
inte det lättaste. Ambitionen att på
ett bästa sätt ta hand om de berörda
instruktörerna är både hög och tydlig
– sedan återstår att finna en lösning
som kommer att fungera. Högkvarterets arbete i frågan går vidare.
Jan Otterström/FVRF

Första kursen IK-ungdom,
genomförd på F 7
Under tre dagar i sluten av mars, genomförde Flygvapenfrivilliga den
nyframtagna kursen instruktörskurs
ungdom, IK U. Kursen syftar till
att ge instruktörer från alla frivilliga
försvarsorganisationer som verkar
i ungdomsverksamheten en ökad
kunskap om hur ungdomar i åldern
15-20 tänker, tycker och har förväntningar på vår ungdomsutbildning.
AG Instruktör har i denna nya kurs,
planerat för att kursen ska omfatta
ungdomspsykologi, hur dessa elever
ska mötas pedagogiskt, val av utbildningsmetoder, värdegrund, vårt
budskap till ungdomarna mm.

Skolchefen Kim Haglund hälsar välkommen
synpunkter och erfarenheter – och då
främst kring ämnen som inte ansågs
vara bra hanterade. Detta kommer
AG Instruktör vidareutveckla och då
i samverkan med skol- och kursledning. I detta arbete är elevernas kursutvärdering mer viktig än någonsin
och kommer att ligga till grund för
vårt fortsatta arbete med att utveckla
kursen till nästa tillfälle. Nästa kurs
IK Ungdom är planerad till hösten
2014, följ med på Flygvapenfrivilligas hemsida för vidare information.

Kurschefen Rickard Törnstråle informerar

Lars Pettersson, FVRF/Utbavd

Kursen som genomfördes på F 7 i
Såtenäs hade samlat 11 elever. Kursen var upplagd med flera föreläsare
från olika verksamhetsområden utanför Försvarsmakten och de frivilliga försvarsorganisationerna. Kursen
bygger på att eleverna deltar aktivt
med egna erfarenheter, grupparbeten
och livfulla diskussioner.
Kursledningen under skolchefen
Kim Haglund bestod av Rickard
Törnstråle och Ulf Leijon. Kursledningen och elever var nöjda med
kursen i stort. Sedan är det självklart så, att när man startar en helt
ny kurs så kommer det fram många

Karin Holm i ämnet ungdomspedagogik
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FMV provplats i Linköping
ser ljust på framtiden
FMV provplats i Linköping, i folkmun kallad FC efter det forna namnet Försökscentralen, har bedrivit
flygutprovning invid Malmens flygfält i Linköping sedan 1933. Provplatsen firade 80-årsjubileum förra
året med föreläsningar om både historik och framtid, utställningar och
festligheter.
Samtliga Saab-tillverkade flygplan
från B17 till dagens JAS 39 Gripen
har utprovats på FC liksom samtliga
Försvarsmakten övriga flygplansoch helikoptersystem. Ett antal olika
UAV:er har också passerat FC på sin
väg mot införande i Försvarsmakten.
FC provar inte bara själva flygplanen utan också all övrig utrustning
och stödsystem som behövs för att
hela flygsystemet ska fungera, t ex
flygförarutrustning, planeringsverktyg inför flygning, underhållssystem
osv. FC har ansvar för att det kompletta flygsystemet fungerar före införande i Försvarsmakten.
FC har genom tiderna provat på alla
nivåer från komponentnivå upp till
dagens högre systemnivå, där man i
huvudsak provar olika flygande farkosters funktion och samspel med
varandra, dvs flygsystem mot flygsystem. Men även om dagens huvudsakliga inriktning är att prova på
högre systemnivåer finns fortfarande
behov av att prova nya, tillkommande komponenter för att systemet ska
kunna bedömas vara luftvärdigt med
den nya komponenten, d.v.s. provning på lägre systemnivå. Detta gör
att FC fortfarande har stort behov av
t ex det egna elmiljölabbet och den
egna tekniska verkstaden för att tillverka och prova ut nya delar.
Den vanligaste vägen in för ett prov16

uppdrag är genom en förfrågan från
Försvarsmakten via FMV i Stockholm. Provningssektionen bereder
förfrågan och offererar provuppdraget. Den som blivit projektledare för
uppdraget kallar till planeringsmöte
med alla inblandade; teknisk sektion som har ansvar för flygplanens
drift och underhåll samt provflygsektionen vars flygförare ska genomföra uppdraget när det blir dags
för flygning. Ibland finns behov av
konstruktion och tillverkning av delar för installation i flygplanet. Detta
är en uppgift för teknisk sektions
verkstad. FC:s verkstad är den enda,
förutom Saab, som har tillstånd att
tillverka och installera nya detaljer
till exempelvis JAS39 Gripen. För
detta krävs ett speciellt designansvar
vilket ligger på FC:s tekniske chef
personligen. Provpassen flygs sedan
av FC:s egna flygförare som är specialutbildade utöver vanlig flygutbildning för att även ha omfattande
kompetens inom området provmetodik.
Det går att jämföra FC:s verksamhet
med övriga flygflottiljer dvs med en
teknisk underhålls- och driftsektion,
en flygförarsektion och med tillägget
att FC har sin egen provningssektion
med ca 45 provingenjörer.
Naturligtvis finns det inom FC likt
övriga flygflottiljer även alla övriga
nödvändiga stödfunktioner för att
verksamheten ska fungera; ekonomi,
administration, säkerhetstjänst, luftvärdighetskontor, lokalförsörjning,
expedition, IS/IT osv. Dessa är samlade i sektionen Ledningsstöd.
Provplatsens kompetens sträcker sig
över Försvarsmaktens idag de flesta
driftsatta flygplan, helikoptrar och
UAV:er vilket är en nödvändighet

inför framtida provningsuppdrag.
Försvarsmaktens satsningar inom
flygområdet med införandet av Helikopter 14, Helikopter 16 och utveckling av nästa generations JAS 39
Gripen gör att efterfrågan på provverksamhet är hög.

”Flygvapnet ställer mycket höga
krav på att den materiel de behöver
finns tillgänglig i rätt tid och med
rätt kvalitet – redo att användas direkt. Vi har varken råd eller tid att
utveckla felaktig materiel eller materiel som inte fungerar väl ihop i en
helhet. Vi anstränger oss hårt för att
utvecklas för att möta nya krav och
för att kunna prova med en större
bredd och under hela materielsystemets utveckling” säger Jonas Wikman, provplatschef i Linköping.
Under senare år har verksamhetsinnehållet till del förändrats i takt med
Försvarsmaktens nya inriktning mot
insatsförsvar. För FC del har förändringen märkts genom att nya typer av
behov, t ex provning av materiel inför en utlandsinsats har uppstått med
mycket kort varsel. Ett exempel på
detta är Försvarsmaktens deltagande

i Adenviken under 2011 och 2012,
då FC deltog i planering av nytt
ledningssystem på HMS Carlskrona inför avresan till Somalia. Tidsaspekten i det uppdraget var extremt
kort men fartyget kunde avsegla på
utsatt datum och med gott resultat
på plats under insatsen. Ett liknande,
nytt och snabbt uppkommet behov
var att hjälpa till med leverans av de
JAS39 Gripen som Thailand köpt
av Sverige. FC hade aldrig tidigare
deltagit i liknande verksamhet men
genomförde leverans av samtliga 12
flygplan till Thailand, utan missöden
och med stor kompetensuppbyggnad
för personalen som positiv bieffekt.
En annan tydlig trend under senare
år är utvecklingen mot alltfler internationella provkampanjer där Sverige genomför provning tillsammans
med andra europeiska länder. Ett
bra exempel på detta är den senaste
kampanjen – också den uppkommen med mycket kort framförhållning – där EDA (European Defence
Agency) under 2013 bjöd in Europas
nationer till gemensam kvalificering
av resp. lands stridsflygplan mot den
italienska tankern KC-767. Lufttankningsförmåga är nödvändigt för
deltagande i internationella insatser,

varför Sverige inte var sena att anta
utmaningen tillsammans med nio
andra europeiska länder. Förberedelserna skedde med stor skyndsamhet
och prioritet på FC och genomfördes
på Sardinien (Italien) i september.
I samband med det senaste stora utvecklingsprojektet – JAS39 Gripen
E har nya behov uppkommit i syfte
att bedriva detta gigantiska utvecklingsprojekt effektivt både med avseende på tid och kostnad; behov
att samordna de parter som normalt
är inblandade i utvecklingen av ett
flygplan d.v.s. industrin, FMV och
Försvarsmakten. Arbetsgången har
tidigare varit att industrin bygger
produkten efter beställd specifikation och levererar den till FMV, att
FC därefter säkerställer att FMV fått
den produkt man beställt och slutligen att Försvarsmakten genomför
taktisk provning för att kontrollera
möjlig taktisk användning. Gripen
E-projektet som nyss tagit sin start
vad gäller gemensam provning har
fått uppgiften att bedriva just gemensam provning (i stället för som
tidigare seriell) där industrin, FMV
och Försvarsmakten har sina resp.
provbehov medtagna, så långt möjligt, i samma provpass och där alla

tre parter tidigt kan dra lärdom av
gemensamma provresultat.
Jonas Wikman, är en stark förespråkare av detta arbetssätt då det skapar
ökat värde av skattebetalarnas pengar. Flygplanet kan dessutom bli användbar för svenska Försvarsmakten
tidigare samtidigt som den är möjlig
att kunna säljas till andra nationer.
”Ett tätare samarbete mellan industrin, FMV och Försvarsmakten är
nyckeln till framgång inom flygsystemutvecklingsområdet i framtiden.
Bara tillsammans kan vi skapa förutsättningar för den mest effektiva
provningen”, menar Jonas Wikman.
Det är inte bara i Gripen E-projektet
som denna nya tanke fått fäste. Även
inom det befintliga JAS 39 Gripen
C/D jobbar man också på att samordna sin provning för att snabbare
och billigare kunna få ut flygplanen i
operativ drift i senaste version. Inom
helikopterprovningen görs motsvarande satsning, där man exempelvis
för HKP14 har ett nära samarbete
med Försvarsmakten t ex genom
gemensam besättning i provverksamheten och gemensamma provprogram. Allt i syfte att tidigt tillva-

Bilden visar hur bränsle överförs från tankern till mottagande flygplan under flygning. JAS 39 Gripen är kvalificerad
att under flygning tanka från flera olika tankers, vilket är en stor fördel och nödvändighet för att kunna delta i såväl
internationella övningar som skarpa insatser.
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Det kräver specialistutbildning och kontinuerlig träning för helikopterföraren för att kunna hantera rullande fartyg
och oberäkneliga vindar. Onekligen en spännande utmaning för framtida helikopterförare.
rata erfarenheter för erfarenheter för
återmatning till industrin och för att
lära sig om helikopterns möjliga taktiska användning.

HKP15 kvalificerats för landning på
såväl HMS Visby som HMS Carlskrona. Bilden visar inflygning för
landning mot HMS Visby.

En annan mycket komplex men
viktig verksamhet som kommit för
att stanna, är möjligheten att landa
med helikopter på fartyg. Under
2006 gjordes de första försöken med
en dansk helikopter Lynx mot det
svenska fartyget HMS Visby och de
senaste åren har Försvarsmaktens

Försvarsmaktens nya behov av FC:s
verksamhet har inneburit att nya
kompetenser har behövt byggas upp
vilket naturligtvis är en stor drivkraft
för personalen, samtidigt som det
periodvis innebär hårt tryck på hela
provningsfabriken för att möta alla
behov från våra kunder.

Jonas Wikman ser dock mycket
ljust på provplatsens framtid med
de avslutande orden, ”Kraven och
förväntningarna på oss är mycket
höga, men samtidigt har vi möjlighet att spela en nyckelroll för att förverkliga framtidens flygvapen. Vi är
beredda att ta utmaningen.”
Text: Marie Åström
Stf Chef provningssektionen

På uppdrag med svensk
Black Hawk i Afghanistan
Lördagen den 22 mars hade ett fyrtiotal ungdomar samt årsmötesdeltagare från Flygvapenregion Öst
samlats på flygvapenmuseum i Linköping för att lyssna till ett föredrag
om Försvarsmaktens pågående uppdrag med helikopter Black Hawk
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(Hkp 16) i Afghanistan. Föredragshållare var divisionschef Lars Sigertun från helikopterflottiljen.
Åhörarna fick inledningsvis en redovisning av hur den extremt snabba
anskaffningsprocessen genomförts

och hur och var utbildningen av personal till helikopterförbandet genomfördes. Därefter föreläste divisionschefen om innebörden av det skarpa
uppdraget i Afghanistan (ISAF) och
i vilken miljö den kraftfulla helikoptern skall lösa sina uppgifter.

Tekniska data om helikopterns kapacitet och en film från ett uppdrag
i Afghanistan avslutade det mycket
intressanta föredraget. Efter frågestund och välförtjänta applåder till
föredragshållaren återgick ungdomarna till sin utbildning och de något äldre medlemmarna inledde regionens årsmöte.
På besök
Ossi Koukkula

Vårt nya medlemsregister!
Nu kan du logga in på ”Min sida”
och skapa dig ett eget konto. Nyheterna blir många och vi kommer
att informera efter hand med hjälp
av mail och vår hemsida:
www.fvrf.se

Via ”Min sida” kan du ändra dina
adressuppgifter, lägga in foto, CV,
kolla när du betalat medlemsavgiften
m.m. Du kommer också att på ett
enklare sätt kunna söka olika kurser
mm.

Det nya medlemsregistret kommer i
inledningsskedet troligtvis att behöva lite inkörningstid. All feed-back
med råd och tips från dig kommer att
hjälpa oss framåt - så hör av dig med
detta till Tord Wallin:
(tord.wallin@fvrf.se)

Här nedan ser du hur du momentvis loggar in:
En förutsättning är att du redan är registrerad som medlem.

Aktivera ditt konto genom att klicka på ”Min
sida” under menyn ”Bli medlem”

Fortsätt aktiveringen genom att klicka på
”Glömt lösenord/Ny användare”

Välj ”Ny användare” och klicka fortsätt

Fyll i personnummer (12 siffror utan
bindestreck) och din e-postadress.
Du kommer nu att få dina inloggningsuppgifter
för sidan skickade via e-post.
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Grundkurs för blivande instruktörer
vid frivilligskolan i Halmstad

Instruktör Joachim Bjuhr leder lektion i verksamhetssäkerhet med mål att eleverna ska kunna göra en riskanalys

Det första steget i den grundläggande instruktörsutbildningen, IK
G, som är på två veckor genomfördes i Halmstad i mitten av mars med
tretton förväntansfulla elever från
sex av våra arton frivilliga försvarsorganisationer. Kursen präglades av
högt tempo och relativt hög arbetsbelastning för såväl elever som för

kurschefen Maria Nilsson och hennes instruktörer.
Under första veckan genomfördes
främst grundläggande utbildning i
övningsplanering, grunder pedagogik och ledarskap. Ett viktigt utbildningshjälpmedel var den nya boken
”Handbok Utbildningsmetodik”, som

är framtagen av Militärhögskolan
Halmstad. Eleverna förberedde sina
elevledda övningar, förberedelserna
omfattade bland annat rekognosering, utarbetande av övningsplaner,
PM och riskanalyser samt materielbeställning. Under denna del av kursen fick eleverna verkligen lära sig
vad noggranna övningsförberedelser
innebär för övningens resultat. Glädjande nog fick vi uppleva många bra
lektioner och övningar under kursen.
Under kursens andra vecka noterades det att eleverna funnit en trygghet i sin roll som blivande instruktör
och stora framsteg gjordes av eleverna överlag. Kursdeltagarna fick
förbereda och genomföra flera övningar med sina kollegor vid kursen.
På så sätt kunde alla utvecklas och
dra viktiga lärdomar av sina upplevelser, även de som var s.k. ”övningstrupp”. Elever har nu, med sina
nyvunna kunskaper och färdigheter,
åkt hem för att förbereda sig för nästa utbildningssteg till att bli godkänd
instruktör, IK Tillämpning.
Lars Pettersson, FVRF Utbavd

20



BALTJOLDS 2013
Regntunga moln vilade över ett
höstgrått Riga när tjugotalet deltagare från Estland, Lettland, Polen,
Storbritannien och Sverige under
fyra oktoberdagar samlades till
2013 års Baltic Junior Officer
Leadership Seminar, BALTJOLDS.
Lik
som tidigare år var ett par re
presentanter från frivilligförsvaret
medbjudna att delta i utbildningen,
som genomfördes som ett samarbete mellan SVEROF och det lettiska reservofficersförbundet LRVA.
Temat för årets BALTJOLDS var
internationella operationer, med sär
skilt fokus på civil-militär samverkan (CIMIC) och psykologiska
operationer (psyops). På grund av
att den stora Nato-övningen “Steadfast Jazz” skulle inledas i Lettland
veckan därpå, hade det lettiska försvaret begränsade möjligheter att
upplåta lokaler till sammankomsten.
Något mindre traditionsenligt förlades därför utbildningen till högskolan Baltic International Academy (BIA), där också kurschefen
Jan Sjölin till vardags undervisar.
Stabschefen i det lettiska högkvarteret, brigadg. Juris Zeibārts, förrättade invigningen och höll ett
anförande om den lettiska försvarsmaktens organisation och verksamhet nationellt och internationellt. För
de svenska deltagarna, och kanske
särskilt för oss som är engagerade
i frivilligförsvaret, var det intres-

Örlkn Håkan Henning

Försvarsattaché Övlt Magnus Lundgren talar till deltagarna
sant att kunna dra paralleller till
vårt eget hemvärn när generalen
redogjorde för det lettiska nationalgardets ansvarsområden och framtida utmaningar. Försvarsattachén
vid Sveriges beskickning i Riga,
Magnus Lundgren, var också in
bjuden att berätta om det historiska
samarbetet grannländerna emellan.
Fk Charlotte Boström, FVRF, deltog
vid BALTJOLDS 2013

Major Jan Sjölin
Tillsammans med Håkan Henning höll Jan Sjölin i huvuddelen
av undervisningen, och under föreläsningarna återkom de flertalet
gånger till att uppmärksamma de
kulturella och sociala skillnader
som gör sig gällande i samarbete
över gränser, och som militär personal i internationella operationer
har att förhålla sig till. Deltagarnas egna reflektioner och inlägg
var också välkomna och bidrog
med intressanta perspektiv på, och
erfarenheter av, CIMIC och psyops.

För att knyta ihop säcken ställdes deltagarna inför en rad realistiska CIMIC- och psyopsrelaterade
problem presenterade i ett fiktivt
“case”. Nödvändiga åtgärder och
möjliga tillvägagångssätt diskuterades intensivt i mindre grupper och presenterades därefter i storforum, där deltagarna kunde komma
med synpunkter på, och inspireras
av, de andra gruppernas resultat.
Utbildningen var mycket uppskattad bland deltagarna, och målsättningen för BALTJOLDS, formulerad genom dess slogan “We
meet, we share, we develop”, kan
inte sägas vara annat än uppfylld.
Rasmus A. Gårdnäs, FVR S
deltagare BALTJOLDS 2013
Foto: Kn Mats Frånberg
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FVR Nord vinterkurs på F 21
Måndag förmiddag så var det dags
för inryck till årets ungdomskurs
vinter. Tio ungdomar hämtade ut sin
utrustning på förrådet innan det var
dags för inventering och påklädnad
i sedvanlig ordning. Efter en god
lunch så började veckan med lite
repetition på sambandstjänst. Sedan
var det dags för att diskutera vad värdegrunden innebar. Mycket klokt sades och slutligen så hade kursen skapat sig en egen värdegrund. Kvällen
ägnades åt tillpassning av skidor och
vallning med stearin då plusgrader
väntades under veckan.
Efter städning och visitation på tisdag morgon så var det dags för en
utbildning i kallt väder som hölls av
officerare från F 21. Efter förmiddagens teoripass så sattes kunskaperna
på prov. Efter en stunds justerande
av klädsel så bar det iväg på en fotmarsch ut i skogen. Lunchen bestod

På skidor - någonstans i Sverige
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Här smakar det gott med egen tillagad middag
av frystorkad mat. Därefter så var
det marsch tillbaka in på området
och dags för att skriva prov på kunskaperna. Efter att alla blev godkända så var det dags för middag.

Gruppen delades på två täter där den
ena täten inledde med luftgevärsskytte samtidigt som den andra täten
fick lära sig att tejpa fötterna. Efter
en välbehövlig sömn så inleddes

onsdagen med skidexercis, därefter
förberedelser inför fältdygnet.
Så var det då äntligen dags att ge
sig ut i skogen på skidor. Vädret var
milt, någon plusgrad i luften. På väg
ut till förläggningsplatsen så var det
tipspromenad. Väl framme så började jobbet med att få ordning på
förläggningen. Det första att börja
med var att skotta undan snö för att
kunna placera ut tältet. Utöver det
så skulle bland annat materielplats
och latrin göras i ordning. När väl
förläggningsplatsen var klar och det
var mörkt i skogen så återstod finjustering av bindningarna till skidorna.
Det gällde att de var i bra ordning inför morgondagen då bandvagnstolkning stod på schemat.
Förväntansfulla ungdomar satte på
skidorna och kopplade stavarna efter tolklinan. Nu var det äntligen
dags. Försiktigt startade bandvagnen och alla stod fortfarande kvar på
skidorna. Första svängarna gick utan
problem. Farten kunde ökas på lite.
Efter en liten stunds tolkning med
mycket glädje och några fall så blev
det en liten stunds skidning för att få
upp värmen. En tur till efter band-

Skidtolkning efter bandvagn - spännande och svårt
vagnen och sedan var det dags att
skida in mot kasern för att få klä av
sig snödräkten och gå och äta lunch
i matsalen.

och det var dags att dela ut diplom
och säga hejdå till kurskamrater och
instruktörer. Mycket bra jobbat alla
som deltog under veckan!

Nu återstod vården av all utrustning.
Bland annat tältspik, kamin, enmanskök och termos blev rengjort. Utrustningen lämnades in på förrådet

Malin Hagberg, text & foto
Instruktör FVR Nord

OBS – Medlemsinformation – OBS
I decembernumret av vår medlemstidning sände FVRF, för första gången,
ut underlag för inbetalning av medlemsavgiften via tidningen.
De flesta, ca 75 %, har betalt in sin avgift. De övriga har förmodligen
missat detta nya sätt som FVRF valt att sända ut inbetalningskortet. Ni
kommer att få en påminnelse om inbetalning. Flygvapenfrivilliga kommer
även i framtiden sända ut inbetalningskortet med decembernumret av vår
medlemstidning, skälen är flera men främst att spara portoavgift.
På annan plats i denna tidning kan du också läsa om nyheter i vårt nya
medlemsregister. Viktigt är att du nu loggar in och uppdaterar dina uppgifter, gärna lägger in ett foto, samt ser till att du har rätt e-postadress.
FVRF kommer allt mer kommunicera med dig via mail, en snabb, säker
och enkel metod för att kunna ge dig senaste information.
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Årsmöte i Flygvapenregion Nord
Till vårt årsmöte kom ett 25-tal medlemmar, speciellt inbjuda var stf C F
21, Tommy Henriksson, FVRF nye
generalsekreterare, Ossi Koukkula,
utbildningschef Jan Otterström samt
den avgående generalsekreteraren
Roland Sterner.
Stf C F 21 informerade om organisation 13 samt om måluppfyllnad och
flygtidsuttaget vid flottiljen under
2013. Vidare redovisades olika mål
som måste uppfyllas under 2014 bl.
a. uppfyllnad av både fast och korttidsanställda soldater, deltagande i
ett antal flygövningar utanför våra
gränser, bl.a. RED FLAGG som genomförs i USA.
Programmet fortsatte under lördagseftermiddagen med information från
vår nye GS, som efter sin egenpresentation, gav sin syn på Flygvapenfrivilligas verksamhet i framtiden.
Han uttryckte oro för minskat medlemsantal som helst inte bör understiga 4000 medlemmar. En orsak
kan vara att FVRF inte har så många
uppdrag som genererar avtal för
vuxna medlemmar i insatsorganisa-

Generalsekrreteraren delar ut FVRF förtjäntstecken till Stefan Hult
tionen. Vi ser fram emot en ljusning
i frågan.
Årsmötet började kl 1630 och följde
de rutiner som framgår av regionens
stadgar. Till styrelsen invaldes två
nya ledamöter. Årsmötesordförande
var stf C F 21 Tommy Henriksson
som blev invald som regionsordförande. Avslutningsvis delade GS

ut FVRF förtjänsttecken till Stefan
Hult för ett förtjänstfullt arbete som
ungdomsinstruktör. Kvällen avslutades med gemensam middag under
trevliga former.
Söndagen startade med information av vår utbildningschef, Jan Otterström, informationen omfattade i
huvudsak ungdoms- och instruktörsutbildning. FVRF tar under år 2014
över sommarskolorna, SK 1 och 2,
från flottiljerna, med allt det innebär. Nya kurser för instruktörer har
anordnats bla för instruktörer inom
ungdomsverksamheten.
Avslutningsvis gjorde vår avgående
GS, Roland Sterner, en reflexion
över de drygt 20 åren han har varit
allt från styrelseordförande i riksförbundsstyrelsen till generalsekreterare. Roland Sterner avtackades av
regionen.
Jan Sölvebring
Styrelseordförande

Regionordf Tommy Henriksson och sekr Stefan Hult
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Ungdomar från Estlands hemvärn på
vinterkurs i Östersund
Detta besök hos Flygvapenregion
Mitts vinterkurs gav mig en överblick av hur allting fungerar i Sverige och vilket statligt stöd som finns
för ungdomsverksamheten. Jag tror
att ungdomsutbyten mellan våra två
länder är mycket bra och att alla kan
dra nytta av det.

Intervju med Estlands hemvärn i
Valga regionens ungdomsorganisationen Noored Kotkad instruktör
Kaimo Vahtra som representerade
Estlands ungdomar på vinterutbildningen.
Varför var ni på vinterkursen?
Vi deltog på vinterkursen eftersom vi
anser att de svenska vinterförhållandena är mycket bättre än i Estland.
Vi ville ge våra ungdomar möjligheten att ta del av denna kunskap och
utveckla sina vyer just för att klara
sig bättre i vintermiljö. Det var även
intressant att få uppleva hur ungdomar med olika modersmål samarbetar på kursen.
Vad tycker du om kursen?
Vinterkursen var mycket bra organiserad och gav oss nya tanker om
hur man kan genomföra kurser med
mindre personalresurser. Det var
också bra att hela kursen hölls i en
militär atmosfär och detta skulle vi
kunna tänka på även i Estland, då vi
i vanliga fall inte övar så.
Vad gav kursen ungdomarna?
Kursen gav ungdomarna framför allt
kunskaper om utbildning i vintermil-

Våra två flaggor vajande
på Skyttecentrum.
jö och de fick även på egen hand se
hur det organiseras samt genomförs
ungdomskurser i Sverige.
En av ungdomarna från organisationen Noored Kotkad:
Det skulle kunde vara mer kurser i
utlandet, för att då får man nya erfarenheter om hur de organiserar själva
verksamheten och genomför olika
utbildningar. Då skulle vi kunna lära
oss mycket nytt och interessant.
En av ungdomarna från organisationen Kodutütred:
Kunskaper om hur man klarar sig i
skogen på vintern samt hur man sätter upp en tältförläggning. Många
känner sig mycket säkrare på skidåkning nu och att göra upp eld på
snön är inte längre ett problem.

Hur ser du på framtiden?
Just nu hoppas jag på att svenska
ungdomar vill och kan komma till
Estland för att delta i vårt sommarläger eller i patrullövningen i höst. Jag
tycker att ett sådant utbyte en gång
om året skulle utveckla våra organisationer och samarbetet mellan våra
länder.
En av undomarnas om samarbete:
Det vore kul om samarbetet skulle
kunna utökas i framtiden. Svenska
ungdomar skulle kunna besöka Estland och estlands ungdomar besöka
Sverige. Både på sommar och på
vinter i syfte att förbättra kunskaper
om hur man ska hantera olika situationer.
Text: Eveli Wallin FVR M

Ungdomar på vinterutbildning i Östersund - Bild: Mats Karlström
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Flygvapenregion Syd årsmöte

Deltagarna i årsmötet granskar verksamhetsberättelsen
tades årsmötet med en medaljceremoni där regionsordföranden Magnus Liljegren, med hjälp av Kurt
Maier, delade ut regionens medalj i
silver till Mats Isgren, Lotta Sunde,
Jan Otterström, Tord Wallin, Johan
Petersson och Johan Lubell. Johan
Legardt erhöll regionens guldmedalj
och samtidigt utnämndes Johan till
hedersmedlem i FVR Syd, Grattis!

inkommit, styrelsen präglades av
nästan bara omval, endast två nya
tillkom i styrelsen, du kan se sammansättningen av den nya styrelsen
på hemsidan www.fvrf.se

Årsmötet avslutades på officersmässen med en gemensam middag som
innehöll allt från en mycket god
middag, flera uppskattade tal, för att
sedan övergå till kaffe mm och de
sedvanliga samtalen om hur det var
förr, men även om kommande verksamheter inom Flygvapenfrivilliga.

Efter mötesförhandlingarna avslu-

Lars Pettersson, FVR S

Årets medaljörer i FVR Syd
FVR Syd genomförde sitt årsmöte
lördagen den 29 mars på F 17 i Ronneby. Ca 35 medlemmar kom till
mötet denna soliga vårdag. Upptakten var ett besök med förevisning av
JAS 39 Gripen, lt Johan Lubell presenterade och berättade på ett fängslande sätt. Därefter höll, en av våra
inbjudna gäster, utbildningschef Jan
Otterström ett anförande och beskrev vad som är på gång i Flygvapenfrivilliga.
Efter en kort fikarast öppnades
årsmötet med sedvanliga mötesförhandlingar, FVR S nyvalda regionsordförande, stf C F 17, Magnus Liljegren fattade klubban och
genomförde förhandlingarna enligt
fastställd föredragningslista. Inga
motioner eller propositioner hade
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Fyra veteraner, Rune, Sven-Owe, Olle, Kenneth. Tillsammans har de 170 år
i FVRF

Rapport från FVR Väst årsmöte
Under lördagen den 22 mars genomförde region väst sitt årsmöte på
Skaraborgs flygflottilj, F7.
Ett 40 tal medlemmar kom denna
dag för att göra sina röster hörda,
extra roligt var det att så många av
våra yngre medlemmar var med. Det
visar att vår utbildning i föreningsverksamhet burit frukt. Årsmötet
gav också en viktig signal till ungdomarna att de faktiskt kan vara
med och påverka, inte bara göra som
”chefen” säger.
Denna dag avtackades Linnea Lavén, Marcus Leijonborg och Nathalie
Bollström och ersattes av Patrik Pettersson, Linus Klingborg (vice ordf.),
Rasmus Lindahl, Hanna Blomqvist

samt Robert Hernes (kassör). Till
Ny regionstyrelseordförande valdes
Ulf Leijon och till sekreterare omvaldes Ulrika Leijon om på ett år.
En kortare presentation av styrelsen
finns upplagd på hemsidan.
www.flygvapenfrivilliga.se
Innan årsmötet avslutades höll lt
Haglund från frivilligsektionen en
kortare presentation av hur det nuvarande och framtida läget på förbandet ser ut.

vi ser fram emot året som kommer.
Kompetensen i styrelsen är verkligen modern, Samtliga av de nyvalda
är instruktörer eller specialistofficerare. Detta gör att förståelsen
för vår verksamhet och dess utmaningar är hög, vi har som väl är
också några gamlingar som står för
erfarenheten från tidigare arbete.
Med hjärtliga hälsningar

Årsmötesdagen avslutades med en
god middag på Parkmässen
Denna ”unga” styrelse har mycket
att ta tag i under året som kommer.
Men det ser vi som en utmaning och

Ulf Leijon
Regionstyrelseordförande
FVR V

Passa på och utbilda dig i sommar!
Flygvapenfrivilliga har många olika kurser som du kan gå i sommar.
För dig som är ny genomför vi kurser i Grundläggande soldatutbildning
för frivilligpersonal, GU-F, vid våra frivilligskolor i Luleå och Halmstad.
Du som genomfört GU-F kan söka grund- och
fortsättningskurs i hemvärnsunderrättelsekompani,
GK/FK HvUnd, på P 7 i Revingehed.
Du som tänker bli instruktör kan söka Instruktörskurs Grunder, IK G,
i Halmstad eller i Uppsala.
Du som redan är instruktör kan söka Instruktörskurs Handledning, IK HL, i Uppsala.
Läs mer på www.fvrf.se under utbildning/kurskatalog
Utbildningsavdelningen
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Artikeln från tidskriften
FOLK OCH FÖRSVAR
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ÖB om Sveriges försvar
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Flygvapenregion Mitt årsmöte
Lördag den 29 mars genomförde
region Mitt sitt årsmöte på Hemvärnets Stridsskola i Vällinge. Ett 60tal medlemmar närvarade vid mötet
som genomfördes på Petrigården.
Innan mötet startade fick vår hedersgäst generalsekreterare Ossi Koukkula ordet och han berättade om sig
själv, hur han såg på sin uppgift i
kansliet och om var Flygvapenfrivilliga är på väg den närmaste tiden.
Medlemmarna var intresserade och
ställde flera bra frågor som Ossi svarade på.

Mötet genomfördes enligt plan och
flera av medlemmarna ställde viktiga och bra frågor. Det fanns två
motioner från medlemmar vilket är
mycket positivt. Styrelsen vill uppmana alla medlemmar att använda
de möjligheter som finns för att påverka regionens verksamhet på det
sätt man önskar. När mötet avslutats
åt alla medlemmar en gemensam
middag där Sven-Bertil Sahlin från
Östersund underhöll genom att spela
några låtar på sin fiol.

Generalsekreteraren informerar mötesdeltagarna

Tack till alla medlemmar som deltog i årsmötet och den efterföljande
middagen.
Mats Karlström
FVR M

Sven-Bertil Sahlin spelar
på FVR M årsmöte

Flygvapenfrivilligas Riksstämma 2014
Riksstämman kommer att genomföras under tiden den 18 - 19 oktober.
Plats som tidigare år, på Luftstridsskolan, LSS, i Uppsala.
På vår hemsida www.fvrf.se kommer du, efter sommaren,
finna ytterligare information om stämman.
Du kan ta del av FVRF stadgar som finns på hemsida under dokument.
Riksförbundsstyrelsen
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Ny chef för FV frivilligavdelning
ducerad med ca 50 % men inga reduceringar eller ambitionssänkningar i
vad vi skall leverera.

Mitt namn är Mikael Burstedt och
jag tillträdde befattningen som Chef
för Flygvapnets Frivilligavdelning
den förste januari 2014.
Jag har tjänstgjort 26 år i armen, i
huvudsak som infanteriofficer vid I
14, I 20, Lv3 samt Livgardet. Jag har
en gedigen erfarenhet av att utbilda,
öva och utveckla krigsförband. Jag
har även genomfört två utlandsmissioner i denna roll (Armeprojekt
Balticum och EUTM Somalia).
De senaste åren har jag varit chef
utbildningssektionen vid Gävleborgsgruppen och där ansvarat för
utbildningen av 18. Hv-bataljonen
och stöttat de frivilliga försvarsorganisationerna som verkar inom
Gävleborgs län. Detta har gett mig
insikt och ödmjukhet inför det engagemang och arbete som ni frivilliga

Mikael Burstedt - ger order till
frivilligsektionerna
eldsjälar levererar för er organisation
och Försvarsmakten.
I min nya roll som C FV Frivilligavdelning konstaterar jag att mina
sektioner vid respektive flottilj de
senaste åren fått personalstyrkan re-

Mitt fokus ligger nu främst på att
utveckla avdelningens arbetssätt så
att det skapas förutsättningar för ett
mer kostnadseffektivt arbetssätt där
sektionerna stödjer varandra vilket
förutsätter att kursverksamheten förläggs mer rationellt än den gör idag.
Detta arbete kommer självklart att
göras i dialog med Flygvapenfrivilliga.
Jag ser fram emot att under våren
komma ut mer i verkligheten och
delta i kursverksamheten.
Väl mött därute!
Mikael Burstedt
Chef för FV Frivilligavdelning

Högvakt
Sedan hösten 2011 har Flygvapenfrivilliga varit sammanhållande för
upprättandet av en högvaktspool som
i huvudsak rekryterats ur de frivilliga
försvarsorganisationerna samt Hemvärnet. Verksamhetsuppdraget är
uppdelat i tre olika steg, rekrytering,
grundutbildning samt tjänstgöring
vid det förband som ansvarar för den
aktuella perioden. Syftet med denna
pool är att vid behov avlasta
de flygvapenförband som har
högvaktsuppdrag.
FVRF ansvarar för rekryte
ring och grundutbildning av
högvaktsoldater. Detta innebär att vi måste nå ut i frivilligleden och erbjuda tjänstgöring i högvaktsstyrkan.
Hittills har det lyckats väl

och vi har ett ca 60-tal individer som
visat intresse. Vapentjänst med godkänt kompettensprov som krav på
AK 5C, omförordnande skyddsvakt
samt ceremonitjänst ingår i grundutbildningspaketet. Från mars 2012
till mars 2013 utbildades 45 soldater
varav 30 tjänstgjorde vid Drottningholms slott. Första tjänstgöringen
var under två veckor i juli 2012, an-

dra var under två veckor i september/oktober 2013.
Nuläge
I dagsläget är situationen något
oviss. Flygvapenfrivilliga har fortfarande uppdraget att rekrytera
och informera om högvaktstjänst.
På grund av försvarsmaktens ansträngda ekonomiska läge, råder
anställningsstopp. Därför har
inget uppdrag tilldelats högvaktspoolen ännu. Målet är
att under hösten komma igång
med vapentjänst och skyddsvaktstjänst för att vidmakthålla kompettensen hos de redan
utbildade soldaterna, samt att
påbörja nyutbildning igen.
Tord Wallin, hövaktsansvarig
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Ungdomsutbildning och
årsavslutning för FVR M
Under helgen v348 samlades ca 80
medlemmar ur regionen i Härnösand
för att tillsammans avsluta året. Ungdomarna deltog i utbildning under
lördag och söndag och kursstegen
hade olika inriktning. Del av årsavslutningen och hela utbildningen genomfördes på f.d. KA 5 i Härnösand.
Helgens kursinnehåll var varierande
och innehöll olika delar för kurserna. Vi hade förmånen att ha Joakim
Jonsson hos oss under lördagen som
föreläste om Försvarsmaktens internationella insatser. Detta gjordes för
både våra ungdomar samt regionens
medlemmar.

I Storråberget med god middag i mysig miljö
och utvärdera lektion. Eleverna fick
även förbereda och genomföra enklare truppövning i exercis för Grundkurseleverna.

Elever ur FVR M klara för exercis
Grundkursen genomförde lektioner
i värdegrund, sjukvård och pratade
om kylskador och skador relaterade
till kallt väder/vintermiljö, eleverna
hade också nöjet att bli truppförda
av ledarskapskursen under ett exercispass. Fortsättningskursen genom32

förde träningslära, gruppdynamiska
övningar, marschträning med kort
och lång rast samt ett fyspass.
Under denna helg prioriterades Lkelevernas ledarskapslektioner, där de
utbildades i att planera, genomföra

Medlemsaktiviteten började under
eftermiddagen med en intressant
föreläsning om Internationell tjänst,
därefter åkte vi gemensamt i bussar
ut till Hemsön. Där möttes vi upp av
guider som tidigare tjänstgjort i den
fästning vi skulle besöka. Under besöket fick vi se både den mindre anläggningen vid Havstoudd samt den
stora i Storråberget. Förutom rundvandring med fantastiska historier
om anläggningen tävlade vi uppdelade i lag i en trekamp. Det hela avslutades med en gemensam middag
där vi visade bilder från verksamheten under år 2013.
Josefine Eriksson & Mats Karlström
FVR Mitt

