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Årsmöten
Rekrytering
Vårens centrala kurser
Ungdomar på Vinterutbildning
Helikopterflottiljen presenterar sig
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Hans Hansson
har ordet

Riksförbundsstyrelsensordförande har ordet…
FV har ett speciellt ställe i mitt hjärta.
Nu när jag fick chansen att fortsätta
att verka tillsammans med andra fri
villiga män, kvinnor och ungdomar
som tycker likadant var det inte svårt
att tacka ja till posten som ordföran
de i Riksförbundsstyrelsen.
Vi är nu ett drygt kvartal in i den nya
mandatperioden och jag har redan
hunnit vara med om många spännan
de saker i min nya position. Jag har
deltagit i styrelsemöten, planerings
konferenser, årsmöten och olika års
avslutningar. Låt mig kommentera
några saker.
Riksförbundsstyrelsen har 4 möten á
1,5 dag/år. På vårt första styrelsemö
te fastslog vi att rekrytering, FVRF
framtidsinriktning och vision, rikt
linjer för verksamheten 2015/2016
och ungdomsverksamheten är fokus
områden för styrelsens arbete under
2015/2016;
Vårt viktigaste område är rekry
tering. Utan att fylla på med nya
medlemmar samt ha en stimule
rande verksamhet för de som redan
är medlemmar så kommer FVRF så
sakteligen att tyna bort. Det är där
för viktigt för oss i styrelsen att fast
ställa långsiktiga riktlinjer för FVRF
uppdrag och uppgift att rekrytera
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så att ni ute i regionerna vet vad vi
eftersträvar att uppnå.
Vi behöver varje år analysera och
anpassa åtgärder och investeringar
för att vidmakthålla och utveckla
kunskaper och förmåga att leda,
planera och genomföra rekrytering
centralt och regionalt. Vi skall också
sätta upp mål och riktlinjer samt av
dela resurser för rekrytering.
Jag uppmanar alla att delta i re
kryteringen. Tala med släkt, vänner,
kompisar m.fl. om vad ni får uppleva
genom ert engagemang i FVRF så är
jag säker på att ni kommer att lyckas
med att locka med en eller annan att
bli medlem hos oss.
Flygvapenfrivilliga är en organisation där samtliga medlemmar förstår betydelsen av en fungerande rekrytering och har den kunskap som
krävs för att genomföra rekrytering
samt genomför rekrytering.
FVRFs nya framtidsinriktning och
vision är nästa stora område som
styrelsen fick i uppdrag på Riksför
bundsstämman i oktober 2014 att ta
fram. Det skall föreligga en ny fram
tidsinriktning och vision till nästa
Riksförbundsstämma 2016. Här kom
mer regionerna att bli delaktiga då
framtidsinriktningen och visionen
kommer ut på remiss till regionerna
i februari 2016.

Jag har deltagit regionernas årsmö
ten för att dels träffa styrelserna och
för att bekanta mig med respektive
regions verksamhet och utmaningar.
Jag har möts av ett stort engagemang
och bra verksamhet vilket glädjer
mig. Det var särskilt roligt att träffa
22 ungdomar i samband med Region
Öst årsmöte i slutet på mars. När jag
såg deras engagemang och intresse
så tror jag på en ökad och bra ung
domsverksamhet.
Om jag skall sammanfatta vad vi vill
uppnå vid detta verksamhetsårs slut
så är det att;

•
•
•
•
•

Vara mer än 4500 medlemmar.
Ha mer än 400 nya ungdomar på
sommarkurserna.
Ha mer än 800 ungdomar i den
terminsbundna ungdomsverksam
heten.
Ha välfyllda kurser med mycket
kompetenta kursorganisationer.
Utveckla huvudmannaskapet för
instruktörsutbildningen

Vi måste alla medverka för att uppnå
dessa mål. Vi ses ute i verksamheten.
Ni gör alla ett gott jobb av det jag
hitintills sett.
Hans Hansson
Ordförande i Riksförbundsstyrelsen

Ossi Koukkula
har ordet

10-talet unga personer som tidigare
genomfört ungdomsverksamhet i
FVRF påbörjade under 2014 en yr
kesofficers- eller soldatutbildning
i Försvarsmakten. Två av dessa är
antagna för utbildning till pilot i
Försvarsmakten. Ett bra bevis på att
FVRF ungdomsverksamhet väckt
intresse och engagemang till att se
dan välja ett yrke i Försvarsmakten.
Årsredovisningar och verksamhets
berättelse för 2014 är nu fastställda
och inlämnade. I allt väsentligt har
en attraktiv och bra verksamhet ge
nomförts inom de ekonomiska ramar
som vi blivit tilldelade från myn
digheter och inom de riktlinjer som
Riksförbundsstyrelsen angett. Sena
avhopp från uttagna elever är dock
ett stort bekymmer inom all frivil
lig utbildning. När du fått besked
att du blivit antagen till en kurs och
upptäcker att du inte har möjlighet
att gå kursen avanmäl din plats då
omedelbart. Då har frivilligorganisa
tionen möjlighet att erbjuda platsen
till någon annan. Det är tyvärr allt
för många som avanmäler sig sista
veckan.
Huvudmannaskapet för utbildningen
av instruktörer har fortsatt att ut
vecklas positivt. Riksförbundsstyrel
sen har nu beslutat att projektstyr
ningen kan upphöra och uppdraget

överförs från 2015 som en uppgift i
linjeorganisationen och leds nu från
FVRF kansli.
Vi står nu i startgroparna för att
genomföra vårens och sommarens
utbildningsverksamhet. En intensiv
period som kommer att toppas av
sommarens fem ungdomskurser på
fem flygflottiljer. Vi ser fram emot
att ta emot mellan 350-400 nyfikna
nya ungdomar till vår ungdomsverk
samhet.

Box 5435, 114 84 Stockholm
Besöksadress:
Östhammarsgatan 70
Tel vx: 08-514 390 00
Fax: 08-514 392 89
Ansvarig utgivare:
Ossi Koukkula - Tel. 08-514 392 86
ossi.koukkula@fvrf.se

Det nya försvarsbeslutet är under
politisk slutberedning. Försvarets na
tionella förmågeutveckling och to
talförsvarets förmåga och framtida
kapacitet är i fokus. Förhoppnings
vis kan vi i nästkommande nummer
berätta mer om vad beslutet innebär
för frivillig försvarsverksamhet de
kommande åren.

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

Tipsa redaktionen om nyheter,
reportage, artiklar mm. på www.
info@fvrf.se

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

Väl mött i verksamheten
Ossi Koukkula
Generalsekreterare

Lars Pettersson - Tel. 070-58 000 59
lars.pettersson@fvrf.se
Tord Wallin - tel. 08-514 392 96
tord.wallin@fvrf.se
Ekonomi:
Mariana Lindström - Tel. 08-514 392 85
mariana.lindstrom@fvrf.se

Foton, utan uppgift om fotograf,
är tagna av FVRF.
Citera gärna tidningen men ange
alltid källan.
För insänt material ansvaras ej.
Vi förbehåller oss rätten att redigera
och förkorta artiklar för att passa
format och spara plats.
Tryckt på Ljungbergs Tryckeri, Klippan
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Uppstart för våra Frivilligskolor
Under två dagar i början av februari
genomförde Flygvapenfrivilliga sitt
återkommande planeringsmöte med
kurschefer och handledare. Syftet
med mötet var att diskutera och re
dovisa erfarenheter och slutsatser
från de kurser som FVRF genomfört
under föregående år. Med bla dessa
erfarenheter som grund utformades
riktlinjer och skapades samsyn på
hur vi ska genomföra 2015 års kur
ser.
GS Ossi Koukkula inledde mötet
med att hälsa deltagarna välkomna
och meddelade sin och FVRF syn
på hur verksamheten ska bedrivas.
Utbildningschefen, Jan Otterström,

Deltagarna vid mötet visade stort intresse och engagemang
under och efter genomförd verksam
het. Stort utrymme gavs för genom
gång och diskussion om hur vi för
håller oss till verksamhetsansvaret
och på så sätt kan bedriva realistiska
övningar med maximal säkerhet. Vi
hade också en nyttig diskussion om
möjlighet till stöd, hålltider samt
planeringsrutiner mm.
För första gången var också våra
kurschefer för sommarens sommar
skolor med i planeringen vilket upp
skattades och möjliggjorde samsyn
på kommande sommarskolors om
fattande verksamhet.

Jan Otterström och Ossi Koukkula hälsar deltagarna välkomna
gjorde en kort tillbakablick för att
sedan redovisa sin syn på genom
förandet av årets olika utbildningar,
därefter var det kurschefernas tur att
ge sin syn på kursverksamheten.
Vi var ca 30 deltagare vid mötet,
som hemuppgift hade deltagarna att
se över kursplaner och kursplane
ring, deltagarna hade också i uppgift
att påbörja arbetet med att ta fram en
s.k. ”Kursbeskrivning”. Syftet med
en kursbeskrivning är att, utifrån
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kursplanen, som talar om VAD som
ska genomföras så ska kursbeskriv
ningen tala om HUR kursen genom
förs.
Med på planeringsmötet var, för för
sta gången, representanter för FV
Frivilligsektioner vilket uppskatta
des av såväl FVRF ledning som av
deltagande kurschefer. Chefen Flyg
vapnets frivilligavdelning, mj Mick
ael Burstedt, påpekade vikten av
samverkan och samsyn i arbetet före,

Deltagarna upplevde planeringsmö
tet som givande och framförde vik
ten av att även i framtiden starta upp
utbildningsåret med denna form av
möte.
Lars Pettersson
FVRF/Utbavd

Studiebesök på Luftstridsskolan

Förväntansfulla ungdomar besöker LSS i Uppsala
Fredagen den 6 mars anlände 16
stycken förväntansfulla ungdomar
med tillhörande följebefäl till LSS
för ett späckat studiebesök i syfte att
visa upp Flygvapnet och Luftstrids
skolan. Fredagen gick åt till trans
port, inkvartering i logement och
brandövning före tapto.
Ungdomarna kom främst från Öst
ergötland och ur tre olika ungdoms
spår; FVRF-u, HV-u samt försvars
utbildarungdom. Även deltagare från
FVRF region Mitt var deltagande
och var hitresta från Stockholm.
Lördag morgon började med inled
ning av C Utbildningsenheten övers
telöjtnant Nordfjäll samt C Frivil
ligavdelningen major Burstedt som
hälsade ungdomarna välkomna. Där
efter fortsatte ett fullspäckat program
där eleverna fick bekanta sig med
Strilbataljonens uppgifter i ett sta
tionssystem. Där de både fick kläm

ma och känna på de vapensystem
som finns, prata med en hundförare,
sjukvårdare samt förstå hur ett rör
ligt kompani flyttar, reser och byg
ger upp masterna som flyget behöver
för att kunna verka i luften. Det blev
också en lång stund tillsammans
med en JAS 39 Gripenpilot som be
rättade om sina arbetsuppgifter och
hans väg till sitt drömyrke. Eleverna
kunde diskutera med honom och få
ställa alla möjliga frågor samt ta del
av några häftiga flygfilmer som han
själv varit med och tagit fram från
olika flygningar. Första dagen av
slutades med ett Multitest för att få
en uppfattning om vilka tester man
får göra och vilken nivå som krävs
för att söka GMU. Ungdomarna fick
också under helgen lära sig luftstri
dens grunder, vad det finns för oli
ka tjänster inom flygvapnet, vad de
innebär och hur man söker till dessa.
Mest populärt var att få träffa GMUrekryterna som är i mitten på sin

utbildning och hade massor av in
formation till rekryterna. Varje elev
blev omhändertagen av 2-3 rekryter
och fick möjlighet att ställa alla möj
liga frågor.
Sammanfattningsvis så var ungdo
marna mycket nöjda med helgen
men tyckte själv att det var mycket
synd att det inte var fler som deltog.
De uttryckte stor tacksamhet över att
ha blivit väldigt välkomnande be
mötta på ett öppet och respektfullt
sätt och var imponerade över hur
många chefer som hade tagit sig tid
att komma och presentera sin verk
samhet och för att prata med dem på
deras nivå.
Vid pennan/Denise Zahn
Utbildningsintendent
LSS Frivilligsektion Linköping
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Region Syd årsmöte

Mötesdeltagarna samlade för förhandlingar
FVRF Syd genomförde sitt årsmöte
under fredagskvällen den 20 mars på
FMTS i Halmstad. 35 medlemmar
kom till årsmötet denna något regni
ga kväll. Årsmötet öppnades med att
vår styrelseordförande Kurt Maier
hälsade deltagarna välkomna.
Stf C F 17, Anders Karlsson fattade
klubban och genomförde förhand
lingarna enligt fastställd föredrag
ningslista. Inga motioner eller pro
positioner hade inkommit, styrelsen
präglades av mest omval, fyra nya
tillkom i styrelsen, du kan se sam
mansättningen av den nya styrelsen
på hemsidan www.fvrf.se under re
gion Syd.
Därefter höll, en av våra inbjudna
gäster, GS Ossi Koukkula ett intres
sant anförande och beskrev vad som
är på gång inom Flygvapenfrivilliga.
Efter mötesförhandlingarna omgrup
perade deltagarna till Konvaljmäs
sen för en högtidlig och mycket väl
smakande middag med såväl god
samvaro som högtidliga tal. Efter
middagen, vid kaffet, förrättades
medaljutdelning till fem medlemmar
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för förtjänstfulla insatser inom såväl
Region Syd som inom Flygvapen
frivilliga centralt. Peter Kriborg och
Ossi Koukkula tilldelades Region
Syd silvermedalj, Kurt Maier erhöll
Region Syd guldmedalj. Flygvapen
frivilligas förtjänsttecken tilldelades
Maria Nilsson och Rickard Törnstrå
le erhöll FVRF kungliga förtjänst
medalj i silver. Grattis medaljörer!
Efter medaljutdelningen informera

de Riksförbundsstyrelsens ordfö
rande, Hans Hansson, om det arbete
som är på gång inom FVRF, nu och
i framtiden. Kvällen fortskred med
kaffe och tillbehör samt de sedvan
liga samtalen om hur det var förr
men även pågående och kommande
verksamheter inom Flygvapenfrivil
liga berördes.
Lars Pettersson
FVRF S

Stf C F 17, Anders Karlsson, tackar för maten och informerar om Försvarsmakten

Hans Hansson tilldelar Rickard Törnstråle
Flygvapenfrivilligas Kungl. Silvermedalj

Medaljörer vid Region Syds årsmöte,
från vänster Rickard, Kurt, Maria, Ossi och Peter

Ulla Broberg slutar på kansliet
Efter 7 år på FVRF:s kansli är
det nu dags att avsluta min an
ställning.

en fördel när man jobbar inom
de frivilliga försvarsorganisatio
nerna.

Det har varit mycket trevliga år
med ett bra samarbete med trev
liga arbetskamrater på kansliet.
Alla har ju arbetat för att främja
FVRF och det ger ju en positiv
känsla som gjort det lätt och ro
ligt att jobba.

Men nu är det dags att ta pension
och åka hem och klappa katten!
Sommartid får han klara sig utan
klappar då skall golfklubborna få
sitt.
Tack för de här åren, ni är enga
gerade i en jättefin organisation,
ta hand om er!
Ulla Broberg

Kontakten med instruktörer och
engagerade elever är ju också

och Mariana Lindström tar över
Hej, jag heter Mariana Lindström
och har mina rötter i Småland där
större delen av min familj också
finns. Jag har hunnit med att flyt
ta runt lite, för att till slut hamna
i Stockholm.
Jag tar nu över efter Ulla Bro
berg som ekonomiansvarig på
FVRF kansli. Jag känner mig
verkligen välkommen och det
ska bli jätteroligt och intressant

och det känns att jag har kommit till
en arbetsplats med en fin stämning.

nomi i hela mitt yrkesverksamma
liv, inom såväl privata som offent
liga sektorn och på senare år även
i den ideella sektorn. Jag hoppas
mina kunskaper ska komma väl
till pass. Jag arbetar halvtid och
finns på kansliet måndag och tis
dag samt onsdag förmiddag.
Mariana Lindström

I huvudsak har jag arbetat med eko
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Stora upplevelser
och en smula poesi i snöjacka
-	 Vinterkurs Älvdalen 13-21/2 2015 Grusiga ögon vaknar till synen av
Dalarnas vinterlandskap. De discipli
nerade börjar fingra på sina frukost
paket, andra minns mackorna med
saknad. Målet är Älvdalens skjutfält.
Fortskaffningsmedlet och sovplat
sen är en buss som började rulla från
F 17 på fredagskvällen och nu häm
tat upp ungdomar från i huvudsak
Sydsverige. Men i smältdegeln av dia
lekter skymtar även tungomål från
andra landsändar.

Nu när vi kunde stå på skidor lades
två kort till in i leken: att skida med
ryggsäck samt att skida med pulka.
När även detta var avklarat väntade
avmarsch för fältdygn.

Väl på plats möts vi av den bistra
morgonkylan men även av befäl från
F 17 som varit på plats för att förbe
reda vår ankomst. Direkt indelades
vi i grupper på sju elever med en er
faren vinterkursare som gruppledare.

UT
Över stock och tung snö
Genom skog i tidig tö
Unga ingen gubbavad
Stärkta av konungens korvaspad
Söka gran i granfri skog
Blytung i låren nu har jag fått nog
Skönt att äntligen tillslut
I tält 20 vila ut

De första dagarna hade en gemensam
nämnare: skaffa fram samt förbereda
utrustningen. Där ingick utdelning
av personlig materiel, tillpassning
av skidor, vallning av skidor och en
bunt andra småsysslor.

Nu är det onsdag den 18/2. Strid
säckar packade och två pulkor står
redo. Avmarsch för två fältdygn vän
tar. För att vidga sinnena väver jag
nu även in lite lyrik i form av eld
vaktskrivna dikter.

Morgonen efter stod en längre skid
marsch på agendan. Dagen bjöd på
strålande solsken och någon plus
grad. Invävt i marschen kontrolle
rades vår förmåga att göra eld, rasta
rätt, klä oss rätt samt att hantera ytlig
kylskada.
SKIDA
Handskar på genom Dalaterräng
I pausen missar 5000 poäng
Flygvapenfrivilliga svåra att knäcka
Måhända också svåra att väcka
Toviga kalufser av otvättat hår
Vi undrar hur de andra mår
Kallt att tvätta sig halvnaken
Imorgon ännu kallare i isvaken
I tältet funkar ingen sida
Varför gå när man kan skida
Som redan antytts ägnades freda
gens förmiddag åt isvaksbad. En

Till slut stod vi på varsitt par nytjära
de vita blixten. Framför oss stod in
struktörerna som skulle lära oss skid
åkningens konst. De många fallen i
början mattades av när färdighet och
självförtroende byggdes upp. Paral
lellt tränades kort rast med silverte i
mängder, allt för att göra oss varma
och stärkta inför nästa runda.
För att förbereda oss för de kom
mande fältdygnen fick vi en gedigen
repetition och förstärkning av kun
skaperna i kallt väder. Intressant att
notera (och som också kommer ha
betydelse för er förståelse av fortsatt
text) är att aluminium leder kyla ca
5000 gånger bättre än luft. Dessutom
gick vi igenom hur man gör en läng
re rast och vi gavs tips hur man gör
upp eld i kallt väder.
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Ja det var i alla fall en grad varmt i vattnet

På skidmarsch med rätt avstånd, bra frånskjut och med slutmål i sikte
erfarenhet som känns tryggt att ha
i portföljen. Efter nedmontering av
förläggning infann sig en känsla i le
den att allt var avklarat, befälen upp
märksammade oss om att så inte rik
tigt var fallet. Inom parentes måste
erkännas att dikten nedan skrevs i lo
gementssängen och inte på tältlådan.
INTE MESA
Färden till isvaken skakig och lång
Varför ska bandvagnen vara så trång
Kung Bore kontrollerade
Att vi inte låg i vaken och
filosoferade
Bastu, löpning och saft
Fyllde oss med värme och kraft
Utförsåkning till kasernen vårt hem
Tur att ingen knäckte någon lem
Jag har inte mycket kvar av krut
Men vinterkursen är inte slut
Imorgon hägrar hemresa
Men till dess får vi inte mesa
Så grydde vår sista morgon i Älvda
len. Vi började med kort lektion och
praktisk träning i tolkning efter snö

Kort rast med varm dryck ett nog så viktigt övningsmoment
skoter. Därefter återlämnades skid
orna, vilka nu lämpligen borde bytts
ut till skridskor med tanke på vägla
get. Vi halvt marscherade halvt ka
nade vidare och tog foto av gruppen
innan vi tog oss an den föga festliga
men ack så viktiga vården av mate
rielen.

Belöningen kom i sin mest eftertrak
tade form, mat. Med avslutnings
middagen i magen somnade vi gott
på väg söderut.
Simon Runefors FK FVR S
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Rekryteringskurs på HvSS
Här kommer lite om mina erfa
renheter inom rekrytering och då
framförallt kopplat till den kurs
som jag genomförde på HvSS.
Kursen var, Instruktör rekrytering,
och hade som mål att utbilda oss del
tagare till att bli dels yrkesinforma
törer, om vi inte redan var det, och
dels ge oss verktygen för att fram
gent kunna utbilda blivande yrkesin
formatörer på lokal/regional nivå.
Deltagarna på denna kurs kom ifrån
alla delar av Försvarsmakten vilket
gjorde att alla vapenslag var repre
senterade. Detta medförde att det
blev ett bra utbyte av kunskaper om
hur det fungerade inom de olika de
larna av FM. Majoriteten som deltog
hade sin koppling till Hemvärnet
men några av deltagarna var anställ
da på heltid respektive deltid som
soldater inom Försvarsmakten och
så jag som gick kursen i Flygvapen
frivilligas regi.

kan man säga att den inleddes så att
vi som deltagare fick en överblick
över hur Försvarsmaktens rekryte
ringsverksamhet ser ut i stora drag
och hur det fungerar hela vägen från
Högkvarteret ner till förbandsnivå
på lokal/regional nivå. En annan vik
tig aspekt som togs upp under kursen
och som vi både pratade kring och
som vi testade i praktiska övningar
var sättet som vi uppträder på och
hur det påverkar kommunikationen
vid exempelvis ett rekryteringstill
fälle. Ett annat ämne som togs upp
var att värdera olika evenemang och
väga deras eventuella rekryterings
potential baserat på de som förvän
tades besöka dessa olika evenemang.
Man kan i det sammanhanget välja
om man ska se det som ett profile
ringsevenemang eller rekryterings
dito. Detta utifrån vilka som förvän
tas besöka evenemanget och hur stor
andel av dessa som förväntas vara
rätt målgrupp för rekrytering.

Vad det gäller kursens upplägg så

Slutligen vill jag ta upp nyttan med

denna kurs. Denna kurs ger oss en
bättre blick för hur rekryteringsor
ganisationen inom Försvarsmakten
ser ut och därigenom dra nytta av
det stöd som finns att få inom denna
organisation. Dessutom så ger den
oss möjlighet att utbilda egna yr
kesinformatörer på regional nivå så
att det blir fler som får en utökad
förmåga i att agera på olika rekryte
ringsevenemang dels för rekrytering
mot Flygvapenfrivilliga i sig och åt
Försvarsmakten i sin helhet. Detta
leder till att vi kan få fler möjligheter
till att visa oss ute för allmänheten
i olika sammanhang. Därmed ökas
vetskapen om vår existens vilket
kan leda till ett ökat medlemsantal.
Detta går att koppla till devisen
”Syns man inte så finns man inte”.
Särskilt i dagens samhälle där det
är ett enormt informationsbrus hela
tiden.
Mats Isgren
Numera yrkesinformatör
i Försvarsmakten

Ur Riksförbundsstyrelsens riktlinjer för 2015
Rekrytering
Att rekrytera är en av FVRF viktigaste uppgifter. Det totala
engagemanget omfattar rekrytering till egen verksamhet,
Försvarsmakten, andra frivilliga försvarsorganisationers
utbildningar samt mot uppdrag erhållna från MSB.

Under 2015 ska prioriteras:
-  att genomföra rekrytering till Sommarkurserna 2015.
-  att genomföra rekrytering till Grundkurs HvUnd.
-  Vidare ska den viktiga rekryteringen av redan aktiva ungdomar
till fortsatt engagemang inom FVRF och Försvarsmakten
efter deras tid som ungdom vidmakthållas.
Mats Isgren på rekryteringsuppdrag
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Årsmöte i Region Nord
Undertecknad hade tidigare an
mält min plats till förfogande ef
ter fem år som styrelseordförande.
Det blev tre nya i styrelsen. Till
ny styrelseordförande i region Nord
valdes Christer Thörnlund (PA major
inom strilfacket). Vi önskar Christer
lycka till.
Årsmötet avslutades med att un
dertecknad blev avtackad av Gene
ralsekreteraren Ossi Koukkula för
mina insatser för Region Nord.
Kvällen avslutades med rödingsmid
dag m.t.b.

GS, Ossi Koukkula avtackar avgående styrelseordföranden Jan Sölvebring
(Foto Mats Järhem)
Region Nord genomförde årsmöte
och totalförsvarsinformation under
helgen den 28 februari till 1 mars i
Luleå. Informationen började med
lunch, därefter informerade F 21 om
genomförd verksamhet under 2014
med uppnådda mål samt vad som
kommer att ske under 2015. Presen
tationen genomfördes av den lokale
flygchefen på F 21. Därefter fick den
nye chefen för frivilligsektionen,
fanjunkare Per Johansson presentera

sig och ge sin syn på sektionens stöd
till Flygvapenfrivilliga.
Vår nye styrelseordförande för riks
förbundsstyrelsen Hans Hansson pre
senterade sig.
Efter uppehåll för påläsning av
årsmöteshandlingarna började års
mötet klockan 1630.
Jan Otterström valdes att leda års
mötesförhandlingarna i regionstyrel
seordförandens frånvaro.

Under söndag förmiddag gav FVRF
ledning information om kommande
verksamhet med hjälp av ett utmärkt
bildspel som länkade ihop FVRF
uppgifter och kommande utma
ningar. Mycket uppskattat. Kursen
avslutades med en lättare lunch och
de 30 medlemmar som deltog under
helgen var mycket nöjda.
Jan Sölvebring
Kurschef under helgens
totalförsinformation
Avgående styrelseordförande
region nord

Flygvapenfrivilliga är en organisation där samtliga
medlemmar förstår betydelsen av en fungerande
rekrytering och har den kunskap som krävs för att
genomföra rekrytering samt genomför rekrytering

11

Riksförbundsstyr
Jag är Anders Troedson. Bor i en villa
utanför Halmstad, jag blev nyligen be
fordrad till farfar åt Hilding och morfar
åt Miliam. Denna utnämning tar jag på
stort allvar.
Efter militär grundutbildning place
rades jag på F 5. Efter en del år på trupp
blev fredsbefattningarna administrativa.
Som personalchef hade jag Friv inom
min enhet.
När F 10 var avvecklat blev jag chef
för Friv i Halmstad. Arbetet med frivil

Anders Troedson

ligpersonalen var stimulerande och ro
ligt, jag har haft förmånen att samverka
med de flesta frivilliga försvarsorgani
sationerna. FVRF har alltid haft en spe
ciell plats.
Efter min pensionering 2012 har jag
haft möjligheten att vara delaktig i ut
vecklingen av NBL (Nätbaserat läran
de) som nu börjar införas inom de fri
villiga försvarsorganisationerna.
Jag ser fram emot ett spännande och
givande arbete i RFS.

Rickard Törnstråle
Rickard Törnstråle heter jag. Påbörjar
nu min andra omgång i förbundstyrel
sen. Har nu varit vid liv i ett halvse
kel och aktiv i FVRF sedan slutet på
80-talet, då jag tog klivet från luftvär
net och omskolade mig till Flygvapnets
markförsvar. I dag har jag befattning
på bataljonsnivå i Hemvärnet. Jag job
bar civilt som trafikledare men ängnar
en del av min tid till att vara instruktör

och kurschef för bland annat GU-F och
instruktörsutbildningar. Jag tycker att
instruktörstjänst och utbildning är vikti
ga frågor, ser fram emot fortsatta utma
ningar i styrelsen och jag skulle gärna
vilja se att trenden där FVRF fyller ett
större behov hos FM fortsätter öka. För
FVRF tycker jag att framtiden ser ljus
ut.
Jag hoppas vi ses ute i verksamheten.

Simon Johansson
Mitt namn är Simon Johansson och är
nytillträdd Kassaförvaltare i RFS.

Jag kommer att verka aktivt för att höja
kompetensen inom mitt militära område
som inom det framtida styrelsearbetet i
RFS. Jag är aktiv inom Markförsvars
förbundet som är ett av specialistför
bunden inom FVRF, där den huvudsak
liga fokusen ligger i att bedriva skarp
vapen- och stridsutbildning för våra med
lemmar.

Civilt är jag VD i ett konsultbolag inom
förändringsprocesser med fokus på led
ningsgrupp/VD/ägare samt den kom
mersiella processerna. Jag bor i Nacka
Militärt har jag min bakgrund inom
Spaning/Jägartjänst. Idag är jag plu
tonchef i ett av våra HvUndkompanier.

Anton Wilhelmsson
Jag heter Anton Wilhelmsson och bor i
Linköping. Jag är född i Brasilien men
uppväxt i Sverige. Jag är 19 år och är
ungdomsrepresentant i RFS och i region
Öst. Jag har varit aktiv i FVRF sedan
2011, jag har också deltagit i ungdoms
tävlingen i Polen. Tar min examen i vår
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från Anders Ljungstedts gymnasium där
jag utbildas till kock. På fritiden håller
jag på med scouting, klättring, dans och
musik. Ser fram emot min tid i RFS och
hoppas så klart att jag och övriga i sty
relsen kan göra stor positiv skillnad.

relsen 2015 - 2016
Bosatt i Halmstad tillsammans med
min sambo och våra barn. Arbetar civilt
som sjuksköterska på Hallands sjukhus,
Halmstad.
Varit aktiv inom frivilligrörelsen och
försvarsmakten sedan 1997, har min
bakgrund inom Flygbassäkerhetstjänst.
Idag tjänstgör jag som kompanisjukskö
terska vid 452.a Hv Insatskompaniet.
Varit aktiv inom FVRF i många år
och har bland annat varit med och star
Jag är född 1952 och boende i Rönninge
söder om Stockholm sedan 1968. Speci
allärare på gymnasiet och reservofficer
(RO/Mj) i Flygvapnet sen 1973.
Har huvudsakligen arbetat med det
optiska luftbevakningssystemet fram till
och med LOMOS
Från 1974 och framåt har jag arbetat
med frivilligutbildning inom Flygvap
net, först på Bungeskolan i många år
och inom FVRF. Har varit ordförande i

Richard Chronquist

Bernd Priemer

tat Markförsvarsförbundet.
Är medlem i både Markförsvarsför
bundet och Flygvapenregion Syd.
Under denna mandatperiod kommer
jag fungera som riksförbundsstyrelsens
sekreterare och kommer också att arbeta
tillsammans med kansliet avseende re
kryteringsfrågor.
Följer också utvecklingen av instruk
törstjänst och flygbastjänst inom FVRF

Gripsholms Flygvapenförening, Styrel
seledamot i Bråvalla Flygvapenförbund
och är nu ordförande i FVRF Ö och
medlem i RFS för en andra period.
1989-90 var jag FN-observatör i Mel
lanöstern, på Golanhöjderna.
Behärskar tyska, engelska och till en
del holländska & franska.
Övriga intressen är bland annat ten
nis, skidåkning, resor och föreningsliv
av olika slag.

Michelle Perez Hjorth
mitt sista gymnasieår på Internationella
Naturvetenskapsprogrammet och siktar
mot en karriär inom Försvarsmakten
som officer.
Sysselsätter mig med träning, umgås
med nära, resor och fjällturer.
Ser med glädje fram emot den när
maste tiden inom Riksförbundsstyrel
sen.

Michelle Hjorth heter jag och är född
och uppvuxen i Jämtlands skogar utan
för Östersund. Är 18 år gammal och är
ungdomsrepresentant i Riksförbunds
styrelsen samt region Mitt. Sedan 2012
är jag aktiv medlem och har bl.a delta
git i HvSS ungdomstävling med vinst i
Sveriges bästa flicklag, samt tävlat i Po
len 2013. Bor nu i Östersund, studerar

Roger Dannefrid
Jag är 48 år, gift och har 3 barn, bosatt
i Skellefteå.
Gjorde min grundutbildning på I 19
1986, har varit med i hemvärnet sedan
1990.
Jobbar som snickare när jag inte har
uniform.

När jag har ledigt så åker jag gärna
motorcykel med min fru som också kör.
Eftersom jag har förflutet som vol
leybollspelare så hjälper jag till när
mina döttrar tränar och spelar Volley
boll under vinterhalvåret.
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Försvarsmaktens Helikopterflottilj
Försvarsmaktens Helikopterflottilj
är det yngsta förbandet som ingår i
flygvapnet. Den grundades 1998 ge
nom att helikopterverksamheterna i
armén, marinen och flygvapnet slogs
samman. Förbandet stödjer hela För
svarsmakten med helikopterinsatser
och stödjer också viktiga samhälls
funktioner som polis och räddnings
tjänst.
Försvarets runt 45 helikoptrar är ba
serade på tre orter från norr till söder
med en skvadron vardera i Luleå,
Linköping och Ronneby. I Linkö
ping finns dessutom flottilj och ba
taljonsstaberna. Varje skvadron
stöds av första eller andra flygbasba
taljon, som tillhör F 17 respektive F
21, med allt som krävs för att upp
rätta en bas.

Ytmålsspaning är en viktig uppgift
för HKP15 och som här HKP14.
Foto: 3.hkpskv
transporteras på plats ut i terrängen.
Helikopterenheter är lättrörliga så
även tekniker och stabsperonal ska
kunna arbeta från snabbt iordnings
ställda tillfälliga baser.

ker av stora områden. Man ska hel
ler inte glömma bort att 30. och 31.
hemvärnsbataljonerna i Östergöt
land är en del av Helikopterflottiljen
och de har många gånger varit först
på plats när polisen behöver hjälp
med att söka i terräng. Varje som
mar får helikoptrar också rycka in
för att från luften bekämpa bränder.
Vid den stora skogsbranden i Väst
manland sensommaren 2014 deltog
Helikopterflottiljen med samtliga
helikoptersystem varav fyra helikop
trar flög med vattentunnor, som kan
dumpa två ton vatten åt gången, och
resterande användes för samband
och spaning. Nio personer som var
instängda i brandområdet räddades
med hjälp av Försvarsmaktens heli
koptrar.

-

Jag konstaterar att helikopterflottiljen är ett utpräglat försvarsmaktsgemensamt förband
där verksamhetens tyngdpunkt
ligger i att stödja armén och
marinen såväl nationellt som
internationellt. Vi har också
viktiga uppgifter inom flygvapnet och stödjer viktiga samhällsfunktioner som polis och
räddningstjänst, säger överste
Peder Söderström som är chef
för Helikopterflottiljen.

Den medicinska personalen ombord
en HKP16 kan ge avancerad sjukvård under transportern.
Bilden är tagen under en övning.
Foto: Stefan Kalm/Försvarsmakten

Med befintliga resurser, och om möj
lighet finns, ska Helikopterflottiljen
också stödja samhället vid krissi
tuationer. Traditionellt innebär det
att helikoptrar deltar i eftersök efter
försvunna personer. Den lätta heli
koptern HKP15 kan utrustas med
en värmesökande kamera som sö

Verksamheten på de tre helikop
terskvadronerna, hkpskv, skiljer sig
lite åt. Tack vare närheten till Marin
basen i Karlskrona fokuserar tredje
hkpskv på sjöoperativ verksamhet.
Samverkan med marinen kan inne
bära spaningsuppdrag eller trans
portuppgifter av både personal och
materiel. Samma typer av uppgifter
kan ingå i stödet till armén från för
sta och andra hkpskv men med be
tydligt fler trupptransportuppdrag.
Försvarsmaktens specialförband har
också ett särskilt stöd med helikop
tertransporter. Beroende på helikop
ter och uppdrag kan mellan 10-20
soldater, oavsett förband, snabbt

I tre år, två med HKP10 och ett med HKP16, stod svenska helikoptrar i
beredskap i Afghanistan för att transportera sårade och skadade.
Foto: Lasse Jansson/Försvarsmakten
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Under våren 2015 finns två HKP15
baserade ombord på ett holländskt
fartyg i vattnen runt Somalias kust.
Foto: Per Skantz/Försvarsmakten
En ny uppgift sedan 2014 är att stå
i beredskap för att stödja Polisens
insatsstyrka med transport. Inom två
timmar, för närvarande dagtid, ska
två helikoptrar vara klara att ta om
bord poliser för att transportera dem
någonstans i Sverige.
Det är inte bara över land och vatten
i Sverige som Helikopterflottiljen
verkar. Helikoptrar är en efterfrågad
resurs till många utlandsuppdrag.
Under några månader 2014 pågick
till och med två utlandsmissioner
samtidigt, en treårig stationering
med ambulansflyg i norra Afghanis
tan och fyra månader med helikop
trar baserade ombord på HMS Carls
krona utanför Somalias kust.
Att en mission för ett förband varar
så länge som tre år är ovanligt. Un
der den tiden var hälften av Helikop
terflottiljens anställda inblandade på
något sätt och i snitt var 35 personer
på plats samtidigt på Camp Marmal

Flyga med hängande last är en av
de nya funktionerna för HKP14 D.
Foto: Lasse Jansson/Försvarsmakten.

På uppdrag flyger helikoptrarna ofta i roten, som här två HKP16 någonstans över Östergötland. Foto: Linus Kilander/Försvarsmakten
i Afghanistan för att ansvara för am
bulanshelikoptrar. Uppgiften var en
kel, men svår. Rädda liv. Vad som
skulle ha hänt om de svenska heli
koptrarna inte varit där kan man bara
spekulera i, men ett hundratal pa
tienter fick vård och snabb transport
till något av sjukhusen i regionen.

är någonstans inom 6 000 kilometers
radie från Bryssel, vilket i praktiken
innebär alla olika typer av klimatzo
ner. Enheten är beredd att operera
från en tillfälligt upprättad bas och
som transportresurs ska de vara på
plats i ett tidigt skede för att kunna
stödja resten av förbandet.

Att vara med i EU:s Operation Ata
lanta för att skydda matleveranser
och förhindra piratdåd utanför So
malias kust har varit ett återkom
mande uppdrag för Helikopterflottil
jen. 2014 var det ombord på svenska
HMS Carlskrona och nu, våren 2015,
är två svenska helikoptrar tillsam
mans med bland annat stridsbåt 90
och en bordningsstyrka baserade
ombord på det holländska fartyget
Johan de Witt. Cirka 15 personer
åt gången ingår i helikopterenheten
och liksom i Afghanistan tjänstgör
personalen i cirka två månader innan
de får åka hem och ersättas med en
ny grupp.

-

Samtidigt som två helikopter 15 be
finner sig någonstans mellan Afrika
och Asien står tre helikopter 16 i be
redskap i EU:s insatsstyrka Nordic
Battle Group 15 tillsammans med
stridsflyg från F 21 och transportflyg
från F 7. Inom loppet av fyra dagar
ska personalen vara redo och inom
10 dagar ska enheten vara på plats
om EU kallar. Operationsområdet

Med stolthet kan jag konstatera
att vi alltid löser våra uppgifter på bästa sätt tack vare
högutbildad personal och de
modernaste helikoptersystemen
som finns på marknaden, säger
Peder Söderström.

Men flottiljchefen sticker inte un
der stolen med att tid och personal
är en bristvara. Samtidigt som den
operativa verksamheten pågår med
uppdrag både nationellt och inter
nationellt ska två nya medeltunga
helikoptersystem introduceras. He
likopter 16 Black Hawk infördes på
rekordtid, knappt två år, tack vare att
allt fokus låg på en helikoptertyp och
på ett uppdrag, ambulansflyg eller
MEDEVAC som är den engelska ter
men som används. Nu när uppdraget
i Afghanistan är slutfört och medalj
erna utdelade återstår att utveckla
utrustning och procedurer för andra
typer av uppdrag, som till exempel
transport med hängande last under
helikoptern.
15

Liksom med JAS 39 Gripen kommer
versionerna i bokstavsordning där
A/B var först och där det är helikop
ter 14 D som nu levereras. De fly
ger idag på skvadronerna i Ronneby,
samverkan med marinen, och Luleå,
samverkan med armén.

Under de första åren fanns HKP14 som här på Malmen i Linköping men är
numera baserad i Luleå och Linköping. Foto: Lasse Jansson

-

Förutom ett fokus på alla nivåer gick det på rekordtid också
tack vare att vi anskaffade ett
beprövat system, inte gjorde
några svenska modifieringar
och fick hjälp av personal från
US Army, förtydligar Flottiljchefen.

Helikopter 14, som är ett helt nyut
vecklat helikoptersystem, har inte
fått samma fokus, troligen för att
den är försenad. Under det senaste
året har leveranserna kommit igång
igen och nu har hälften av de 18
beställda helikoptrarna levererats,
om än inte i den slutliga versionen.

Övriga helikoptertyper som används
är den lätta helikopter 15 som också
använd av Flygskolan och trotjä
naren helikopter 10 Superpuma.
HKP10 köptes in en gång i tiden för
att användas för sjö- och flygrädd
ning, ett uppdrag som Försvarsmak
ten sedan många år inte längre har.
Det sköts på regeringens uppdrag av
Sjöfartsverket. Tre av Helikopter
flottiljens HKP10 tjänstgjorde som
ambulanshelikoptrar i Afghanistan
men i samband med att de enskilda
helikoptrarna passerar en flygtids
gräns för ett omfattande och dyrt
underhållsarbete ställdes de av och
nu återstår endast två helikoptrar.
Uppgifterna har i stället tagits över
av nya helikopter 14.
Text: Lasse Jansson/
Helikopterflottiljen

Försvarsmaktens flygdag på F 7
Den 4 juli är det Försvarsmaktens flygdag
på Skaraborgs flygflottilj, F 7 i Såtenäs. Ni är alla välkomna.
Mer information kommer att publiceras löpande under våren.
Informationen kommer också att finnas på Skaraborgs flygflottiljs
Facebook sida.
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Flygvapenfrivilliga Region Öst
årsmöte 2015
Lördagen den 21 mars 2015 gick
vårt årsmöte av stapelen. Mötet kom
att hållas på MSS i Kvarn där vi un
der helgen bedrev övning i oriente
ring och förläggningstjänst för ung
domarna.
Vi besöktes av Riksförbundsstyrel
sens ordförande Hans Hansson och
vår Generalsekreterare Ossi Kouk
kula vilka presenterade Flygvapen
frivilliga, FVRF som en försvarsor
ganisation som erbjuder verksamhet
både för de som gjort värnplikten
och för dem som inte tidigare har
militär erfarenhet. Beroende på ål
der och civil och militär bakgrund så
nämndes möjligheten att utvecklas
inom Flygvapenfrivilliga.

Riksförbundets styrelseordförande
var med och talade på årsmötet
Ungdomsverksamheten är positiv i
vår region, här visades aktuell statis
tik från hemsidan. Nu gäller det att
fylla upp den planerade sommarkur
sen som Helikopterflottiljen har an
svar för under tiden 24 juni till den
5 juli i år. Ett antal direktutskick har
gått ut till den aktuella målgruppen
det gäller, samt att information om
sommarkursen finns på Helikopter
flottiljens hemsida. Vi kommer i höst
(9 oktober till 11 oktober) också få
ansvaret att planera och genomföra
en Military Weekend vilket vi ser
fram mot.
Föredragshållare under årsmötet
blev Marcus Enoksson och Tim

Några av ungdomarna som deltog på årsmötet
Redner från Flygskolan på Malmen.
Här fick åhörarna ta del av vägen till
att bli pilot, vad som flygs i Sverige,
hur det är att jobba som pilot, några
filmer visades som var från deras
flygutbildning samt möjligheten att
ställa frågor till piloterna. Och av
frågeställningen till dessa förstod
man att intresset var stort. Då tiden
för ungdomarnas medverkan var
begränsat då de skulle ut och resa
nattens förläggning blev momentet
”Känna och Klämma” för dem att
endast se den utrustning en flygfö
rare disponerar.
I samband med årsmötet utdela
des Riksförbundets förtjänsttecken
och diplom till Stefan Bergendahl,
Hans Zettby samt Pehr Sjöblom utav
Riksförbundets ordförande Hans
Hansson och Generalsekreteraren
Ossi Koukkula.

Därefter fortsatte årsmötes
förhandlingarna enligt den
föredragningslista som var
framtagen från styrelsen
inför årsmötet. Noteras att
i stadgarna har vi nu bytt
namn till Flygvapenfrivil
liga Region Öst (FVRF-Ö)
samt andra smärre ändring
ar angående val till styrel
sen. Efter mötet intogs mid
dagen i militärrestaurangen
på Kvarn.

Flygföraren Tim Redner förklarar
olika utrustningsdetaljer för en pilot
i samband med flygning
Efter middagen togs ett konstitu
erade mötet. Det blev det inga för
ändringar på ledamöter i den nya
styrelsen utan vi kommer att behålla
de tidigare styrelsebefattningarna.
Årets olika aktiviteter både vad av
ser vuxna och ungdomar diskutera
des, en fördelning av uppgifter lades
ut till var och en. Konstaterades att
vi måste få med fler in
tresserade att vilja komma
med i styrelsearbetet och
på så sätt få till ett nytän
kande och avlastning för
oss inom FVRF-Ö.
Hans Zettby
Kanslichef FVRF-Ö

De tre medaljörerna Pehr Sjöblom, Hans
Zettby och Stefan Bergendahl
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Ungdomar från
Region Öst i vintermiljö

Vinterkursen 2015 var en av de ro
ligaste kurserna jag har varit med
på under mina snart 3 år inom ung
domsverksamheten. Innan kursen var
jag både förväntansfull och nervös
inför den kommande veckan. De
första dagarna bestod av förberedel
ser inför den långa skidmarschen.
Vi fick hämta ut vitablixten, fixa till
remmar och fästen, tjära dem och till
slut fick vi öva på att skida.

Här sitter Simon Youssef och ståendes Ore Eriksson och är glada efter
ett par rundor på banan
Vi började med att skida utan stavar
för att kunna få in tekniken men när
tekniken väl var inlärd fick vi äntli
gen använda oss av stavarna. Efter
att ha skidat ett par varv fick vi prova
på lappkast d.v.s. att man kastar upp
skidan vertikalt (uppåt) och vänder
sig alternativt åt det motsatta hållet.
Därefter fick vi öva på att kunna ta
sig upp efter att ha ramlat med hjälp
18

På bilden sitter ungdomarna på
kort rast. Från vänster sitter Rikhard Söderlund, Denusha Sharma,
Sarah Olsson, Julius Billow, Simon
Runefors, Alexandra Barankova och
hukandes Erik Egrenius.
av antingen sina stavar eller en/två
kamrater. Vi prövade också på att ta
sig upp och nedför backarna, vilket
är svårare än vad det ser ut att vara.
Det var nog dessa övningar som
bringade fram roliga minnen. Bland
annat när kamraterna föll.
En av de viktigare delarna vi fick öva
på var de korta och långa rasterna. Vi
provade på dessa raster ett par gånger
och fick därmed under skidmarschen
känna på hur viktiga dem egentligen
var. En annan viktig del vi fick lära
oss, samt prova på, var kunskapen
gällande kylskador. Vi fick bland an

Filip Sjölund hoppar in i isvaken

nat lära oss hanterandet,
förebyggandet och upp
täckandet av kylskador.
När vi väl hade blivit lite
kort utbildade om över
levnad i en vintermiljö
var det äntligen dags att
åka på skidmarsch. Vi
spenderade två nätter i
tält och hade marscherat
cirka 3 mil totalt. Skidmarschen var
nog den jobbigaste men även den
roligaste delen av hela veckan. Det
fina med att kämpa sig upp för back
arna är att man i slutändan är att få
se den fina utsikten över landskapet
som var täckt med ett tjockt snölager
med en fin blå himmel i bakgrunden.
Dagen efter skidmarschen var det
dags för isvaksbad. Jag hade per
sonligen aldrig badat isvak förut och
var extremt nervös inför just det här
momentet. Det visade sig vara rätt så
kul och inte så skrämmande som jag
hade trott. Den här veckan har varit
väldigt lärorik, rolig och utmanande.
Vi har alla skaffat nya vänner från
både syd och norr och som jag är
hundra på att jag kommer att hålla
kontakten med.
Denusha Sharma
FVRF-Ö

Kurschefskurs i Halmstad

Viktoria Hagerman, Monika Karlsson och Jonas Hellsten grupparbetar
I slutet av mars var vi åtta elever som
ryckte in till kurschefskursen, IKKC på FMTS. Vi är ett muntert gäng,
med vitt spridda erfarenheter och vi
kommer från olika organisationer.
Olikhet under kurs har fått en ny
innebörd. Diskussioner om högt och
lågt och vitt och brett är nog en un
derdrift. All denna olikhet och våra

olika bakgrunder var nog det ab
solut bästa med den här kursen.
Sjukvårdsinstruktörer, ungdomsin
struktörer, skytteinstruktörer och
personaltjänstinstruktör från Flygva
penfrivilliga, Bilkåren, Försvarsut
bildarna och Personaltjänsteförbun
det fanns på plats.
Veckan har bestått av mängder av

bra föreläsningar, skrivande, redo
visningar och gruppuppgifter. Vi
har fått slå i litteraturen, sitta i fik
tiv dialog, skrivit beställningslistor
och hållit i utvecklingssamtal. Rik
tigt häftigt var det att få göra kurs
chefens plan, och för de flesta av
oss blev detta en skarp uppgift. Det
här är ju verkligen en möjlighet att
få skapa en plan för en riktig kurs vi
ska hålla i, och få handledning och
feedback av både kollegor och in
struktörer. Känns som en ovärderlig
hjälp och fantastiskt stöd för oss alli
hop. Kurschefsutbildningen innehål
ler massor av matnyttigheter för oss
alla som håller på med utbildnings
verksamhet.
Vi lämnade Frivilligskolan efter av
slutad utbildning, fyllda av nya in
tryck och erfarenheter och ser nu
fram emot nästa uppdrag…
Viktoria Hagerman
Elev IK KC

Simon Johansson och Helena Österdahl djupt försjunkna i planskrivning
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Region Mitt Årsmöte på LSS
Lördagen den 28 mars samlades ett
femtiotal medlemmar från Flygva
penfrivilliga Region Mitt på LSS
inför regionens årsmöte, varav ett
tjugotal av dessa var ungdomar.
Mötet flöt på i sedvanlig ordning.
Regionsordförande, tillika C LSS,
överste Anders Persson fattade klub
ban och gick igenom föredragnings
listan. Inga motioner hade inkom
mit och den proposition som lades
fram gällde regionens stadgar med
omformuleringar och ändringen av
regionens namn som riksförbunds
stämman beslutade i fjol. Styrelsen
präglades av nästan endast omval.
Nyvalda var ledamoten Sven-Olof
Olofsson samt två nya ungdomsre
presentanter som har valts av ung
domarna och heter Annie Boberg
och Alex Torres. Christer Andersson
tilldelades FVRF förtjänsttecken för
sina insatser inom regionen. Riks
förbundsstyrelsens ordförande Hans
Hansson delade ut tecknet samt ett
diplom.
När mötet var slut visades ett bild
spel av ungdomarnas gångna år och
vi begav oss sedan till restaurangen
på området för en trerätters mid

Högtidlig årsmötesmiddag i LSS militärrestaurang
dag. Det bjöds på utsökt mat och
mycket bra sällskap. Några tallrikar
senare och med fulla magar begav
sig ungdomarna till idrottshallen för
lite teambuilding tillsammans. Ef
ter några varv snurrandes kring en
innebandyklubba, som lekfullt bru
kar kallas för ”Irländsk Julafton”, så
blev det till slut full fart på oss alla.
Vi ungdomar hade tillsammans med
våra instruktörer ryckt in redan på

fredagen för att ha utbildning utöver
årsmötet. Grund- och Fortsättnings
kursernas utbildning bestod till mes
tadels utav sjukvård, fysisk träning
och försvarsupplysning.
Temat var demokrati och vi fick höra
två mycket intressanta föredrag. Det
ena var av Överstelöjtnant Hansson,
som varit meteorolog nere i Afgha
nistan. Det handlade om vädrets
inverkan på den militära verksam
heten. Och det andra var en säker
hetspolitisk föreläsning av Stefan
Olsson, som handlade om situatio
nen kring Ryssland och lite om hur
Sveriges försvar ser ut idag.
Ledarskapskurserna hade skytte på
schemat. På fredagen när de kom till
Uppsala var det genomgång och teo
ri om AK 4 som gällde. Vidare under
helgen fick de öva på vapnet både
teoretiskt och praktiskt, och de hann
med en hel del skytte också.
Annie Boberg
FVRF-M

Christer Andersson tilldelas FVRF Förtjänsttecken av RFS ordf Hans
Hansson
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Flygvapenfrivilligas
vårkollektion på hemsidan
Medlem i FVRF, passa på och köp
profilartiklar från vår hemsida under
rubriken ”Webbshop”. Vi har många
snygga och funktionella produkter
att välja på. Här hittar du också de
olika priserna
Du ser en del av våra profilartiklar
här på denna sida och fler finner du
på www.fvrf.se vi vill också att du
hör av dig till kansliet i Stockholm
om du saknar något i vårt sortiment.
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TEMA: Inför försvarsbeslut 2015
Artikel från Vårt försvar - AFF
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Vinterutbildningar i Östersund
Region mitt har, trots den snöfattiga
vintern genomfört två vinterutbild
ningar för ungdomar, varav den ena
med 16 ungdomar och två instruk
törer från Estland samt en handfull
elever från FVRF-N tillsammans
med instruktör utöver våra egna
ungdomar.
Under tolv utbildningsdagar har
vi genomfört två i stort sett identiska
vinterutbildningar i Öster
sund för ungdomar inom re
gionen och övriga FVRF
Eleverna har fått prova på
de olika delarna som krävs
för att verka i vintermiljö,
skidåkning, tolkning efter
bandvagn, förläggningstjänst
i vintermiljö.

Tyvärr så drabbades även Östersund
av snöbrist, men snabba omplane
ringar, kontakter med markägare och
Länsstyrelse gjorde att vi kunde flytta
delar av utbildningarna till Storåbrän
na, en ort cirka tio mil norr om Öster
sund där det bjöds på ”riktig” vinter.
Mycket skidåkning och tolkning
stod på programmet när vi kom fram
till snön.

Under en av kvällarna arrangerades
också en lagtävling, där fick delta
garna bland annat köra Segway på
snö.
För våra gäster från Estland var det
mycket uppskattat att få se rejält med
snö, då deras oro var påtaglig när de
anlände till före detta F 4 och de stack
ars fläckar av snö som fanns att hitta.
Från FVRF-M hoppas vi att sam
arbetat med Estland och övriga
regioner kan fortsätta kommande
utbildningsår.
Christer Andersson, text/
Emelie Olofsson, foto
Estniska och FVRF ungdomar med
sina instruktörer
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FVRF-kurser 2015

Kurser 2015 som vänder sig till våra medlemmar
på olika nivåer
Mer info på www.flygvapenfrivilliga.se/utbildning/kurskatalog

Instruktörskurs
Grunder

4-17 juli
30 augusti-12 september
17-30 oktober

Halmstad
Uppsala
Halmstad

Instruktörskurs
Tillämpning

23-30 juni
20-28 juli
1-18 september
18-24 november

Luleå
Halmstad
Ronneby
Umeå

Instruktörskurs
Handledare

8-10 maj
7-9 augusti
20-22 november

Luleå
Uppsala
Halmstad

Instruktörskurs
Fortsättningsutbildning

2-7 november

Luleå

Instruktörskurs
Ungdomspedagogik

18-20 september

Såtenäs

Kurschefskurs

17-23 oktober

Halmstad

Kurschef, fortsättnings-	
utbildning

16-18 oktober

Halmstad

Adjutantkurs

20-22 november

Halmstad

26 juni-10 juli
4-18 september

Luleå
Ronneby

28 september-10 oktober
28 september-10 oktober
5 oktober-10 oktober

Luleå
Luleå
Luleå

GU-F
 	
HvUnd GK
HVUnd FK
HvUnd FU
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