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En modErn &  kvalificEradfrivillig
fÖrSvArSorgAniSAtion 

 
utbildar ungdomar vuxna instruktörEr

Flygvapenfrivilliga genomför utbildning vid 

Flygvapnets flottiljer och skolor inom våra fem 

flygvapenregioner. Information finns på vår 

hemsida www.fvrf.se FLYGVAPENFRIVILLIGA

www.fvrf.se

www.fvrf.se

Flygvapenfrivilliga har ca 4000  

medlemmar varav ca 30 % är kvinnor.
Flygvapenfrivilliga har en omfattande 

utbildning av flygintresserad ungdom. 

Vi utbildar ca 1500 ungdomar varje år.
Flygvapenfrivilliga förser Försvarsmakten 

med personal till olika befattningar.
Flygvapenfrivilliga har huvudmanna-

skapet och ansvarar för grundutbildning 

av instruktörer till de frivilliga försvars-

organisationerna.
Flygvapenfrivilliga har kontinuerligt 

instruktörer tjänstgörande på flottiljer 

och förband som en personalresurs i 

utbildningsverksamheten.Flygvapenfrivilligas personal får  

kvalificerad militär utbildning på  

modern materiel.
Flygvapenfrivilliga är en del av den  

internationella beredskapen med aktiva  

medlemmar i utlandsstyrkor.Flygvapenfrivilligas personal har  

kompetens att på kort tid säkerställa, 

bemanna och upprätthålla vitala delar  

i driften av en flygplats.
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Ola Gynäs 
har ordet

Snart är det jul…
och då lägrar sig lugnet och vi kan 
unna oss lyckan att få fira en mysig 
och varm jul bland familj, vänner, 
bekanta eller de som står oss nära och 
betyder mycket för oss.
 Inför jullugnet passar det bra att 
reflektera över det gångna verksam
hetsåret och fundera över vad som 
kommer hända under 2012.
 Först och främst måste påminnas 
om att vi har femtioårsjubileum och 
kommer fira och uppmärksamma detta 
på en mängd olika sätt. Huvuddagen 
planeras till lördagen den 16/6 i 
samband med vår uppskattade Air
Camp. Festgeneral är vår Riks
förbundschef, Peter Lagerblad, 
som gärna ser att du/ni kommer 
med förslag och idéer vad firandet 
skall innehålla och hur det skall 
genomföras. Lokala arrangemang 
kan komplettera vår uppmärksamhet 
kring jubileet men vad vill ni? Kom 
med förslag, skynda på så du får din 
ide genomförd.
 Stämman 2012 genomför vi i 
oktober, lördagen den 20. Då ser jag 
fram mot alla era motioner och förslag 
till utveckling av vår gemensamma 

organisation. Viktigt att vi alla hjälper 
till och utvecklar vår verksamhet 
inför framtiden. Gör din röst hörd, 
stämman är Ditt forum för förändring 
och utveckling.
 När vi ändå var inne på Air
Campen vill jag återigen påminna 
om att detta var ett initiativ ur
sprungligen från våra ungdomar 
som ville ha ett stort arrangemang 
där många av våra ungdomar får 
möjlighet till gemensamma aktiviteter/
utbildning under trevliga och an
norlunda former utan att därför 
göra avkall på den grundläggande 
utbildningsmetodiken. Anmäl dig 
tidigt så att du är säker på att få en 
plats.
 Under det gångna året har mycket 
verksamhet genomförts och jag vill 
framföra ett stort tack till alla våra 
instruktörer som genomfört så mycket 
fin och uppskattad utbildning. Det 
tacket vill jag även framföra till alla 
de personer inom våra regioner och 
specialistförbund som hjälper till med 
det arbete som är nödvändigt för att 
utbildning och verksamhet skall vara 
möjlig.
 Vårt centrala kansli med ansvar 
för att hålla ihop all verksamhet, 
rapportera all genomförd verk samhet, 
budgetera och hålla ordning på 
alla och allt som sker är värda en 
stor uppskattning. Tacket jag vill 
framföra så här i juletider går till 
er alla på Östhammarsgatan som 

har möjliggjort våra grundläggande 
funktioner och verksamhet.
 Ingen nämnd och ingen glömd 
brukar det heta och då är det vik tigt att 
tacka styrelsen för bra insatser under 
det gångna året och för trevliga och 
konstruktiva styrelsemöten.
 Inför 2012 har jag en önskelista 
som jag kommer plåga er med. På 
listan finns följande saker upptagna:
Vuxenbefattningar, utökat an tal och 
framför allt kopplat till Flygvapnet.
Rekrytering, ökad rekrytering till 
en vital organisation som lutar sig 
mot aktiviteter och verksamhet för 
ungdomar, vuxna och seniorer  ett 
livslångt engagemang. 
Hv-Und, fyllda befattningar, nöjda 
kompanier och en naturlig rekrytering.
Huvudmannaskap för instruktörer, 
en funktion som borgar för hög 
utbildningskvalitet och är en naturlig 
del av allas vår verksamhet
 Listan skulle nog kunna ha yt
terligare ett antal punkter men oavsett 
vad som står på dessa rader så är 
kanske det viktigaste av allt önskan 
om att vi alla skall ha roligt, trevligt 
och finna det stimulerande och 
utvecklande att delta i vår verksamhet.
  Väl mött till ett spännande och 
utmanande 2012 och God Jul och Gott 
Nytt År tillönskas oss alla.

Ola Gynäs
Riksförbundsstyrelsens ordförande

Tag alltid med  
en kamrat till  vår 

verksamhet



3

FVRF 
Box 5435, 114 84 Stockholm 
Besöksadress:  
Östhammarsgatan 70 
Tel vx: 08514 390 00 
Fax: 08514 392 89

Generalsekreterare: 
Roland Sterner  Tel. 08514 392 86 
roland.sterner@fvrf.se 
Ansvarig utgivare

Utbildningsfrågor:  
Jan Cedergren  Tel. 08514 392 96 
jan.cedergren@fvrf.se

Lars Pettersson  Tel. 07058 000 59 
lars.pettersson@fvrf.se

Ekonomi:  
Ulla Broberg  Tel. 08514 392 85 
ulla.broberg@fvrf.se

Grafisk formgivning: 
SvenOwe Andersson 
svenowe.andersson@bredband.net

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

Tryckt på Ljungbergs Tryckeri, Klippan

Peter Lagerblad 
Riksförbundsordförande

ORDFÖRANDEMÖTE
Helgen den 24 – 25 september 
träf   fade undertecknad och riks
förbundstyrelsens ordförande Ola 
Gynäs ordföranden för våra regioner/ 
förbund  i Stockholm för att diskutera 
gemensamma angelägenheter. Syftet 
med mötet var att diskutera hur vi 
inom Flygvapenfrivilliga kan bli ännu 
bättre på att driva vår verksamhet. 
Mötet var mycket värdefullt och med 
stort engagement från deltagarna. Vi 
enades om en handlingsplan för hur 

vi skall kunna driva verksamheten 
inom Flygvapenfrivilliga ännu bättre. 
Handlingsplanen behandlar bl.a. 
styrelseutbildning, kanslinätverk, 
verksamhetsplanering och tydliga 
mål för att öka engagementet. Vi 
kom också överens om att träffas 
i april nästa år för att följa upp 
handlingsplanen och för att fortsätta 
dialogen.  Att utbyta information och 
synpunkter  mellan riksnivån och 
regioner/förbund respektive mellan 

olika regioner/förbund är enligt min 
uppfattning mycket värdefullt. En 
djupare gemensam förståelse för det 
gemensamma arbetet uppnås och 
missförstånd kan undanröjas. Allt 
till gagn för att våra medlemmar 
skall ha en bra verksamhet inom 
Flygvapenfrivilliga.

Peter Lagerblad
Riksförbundsordförande

Förberedelsearbetet för vårt jubileum har 
startat. På riksnivå kommer vi att fira lördagen 
den 16 juni, preliminärt på F7 Såtenäs, 
dit vi välkomnar många medlemmar och 
gäster. Notera detta datum redan nu. Många 
kommer att behöva hjälpa till för att göra 
detta till en trevlig och minnesvärd högtid. 
För att organisera detta har ett särskilt projekt 
organiserats. Målet är att göra detta till ett 
tillfälle då vi både med stolthet tittar tillbaka 
på insatserna under de 50 åren och tittar framåt 
på Flygvapenfrivilligas insatser för det nya 
försvaret och för krisberedskapen i samhället. 

Peter Lagerblad

Flygvapenfrivilligas

50 års jubileum
år 2012
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Hösten har varit en intensiv tid för 
Flygvapnet. Den medialt mycket 
uppmärksammade insatsen i Libyen 
avslutades i slutet av oktober med 
mycket gott resultat. En sak är säker; 
Vi gör stor nytta! Underlaget som 
producerats av våra spaningskapslar 
och fototolkar är högt uppskattat i 
NATOstaben. De senaste veckorna 
har flertalet brev ifrån NATO
befäl inkommit till mig där den 
svenska personalen lovordas. De 
uppoffringar som gjorts av personal 
ute på förbanden, och deras anhöriga, 
i samband med Libyeninsatsen är 
beundransvärd. 
 Att vi sedan den 1 april har 
två Helikopter 10 i Afghanistan 
som bidrag till ISAF gör att vi 
under 2011varit insatta på två oli
ka kontinenter samtidigt. Medan 
verksamheten i  samband med 
Libyeninsatsen är avvecklad fortgår 
verksamheten i Afghanistan. Den 
svenska kontingenten fyller ett stort 
behov av MEDEVACtransporter 
där vi har förmågan att bistå med 
sjuktransporter under dygnets alla 

Aktuella frågor i Flygvapnet

timmar. Det var härligt att höra 
förbandschefen över telefon för ett 
par månader sedan när han sade att de 
flugit en afghansk pojke som skadats 
av en mina. Förbandet var tagna 
men stolta. Det är detta förband som 
kommer att tillföras Hkp 16 (UH
60M Black Hawk) under 2013.
 På hemmaplan har HKP 14 börjat 
flyga på Malmen. Vi har passerat 

200 timmar och utprovningarna 
går framåt. Försvarsministern har 
också redan varit en av passagerarna 
i den nya helikoptern. Ett annat 
helikopterprojekt är HKP 16. De 
första piloterna och teknikerna är 
utbildade/utbildas just nu i USA. I 
december får vi de första HKP 16 
till Malmen och i januari börjar vi 
operera med den i svensk regi från 
Malmen.
 Viktigt att betona när man skriver 
om aktuella frågor är just att det 
är sådant som diskuteras just nu. 
Pågående verksamhet som kan vara 
nog så skarp och viktig upplevs 
kanske inte som lika aktuell trots 
dess betydelse för Flygvapnet och 
landet i stort. Stridsflyget och våra 
stridsledningscentraler är ju ständigt 
insatta i verksamhet kopplat till vår 
uppgift att bevaka Sveriges gränser 
och hävda vår territoriella integritet. 
Detta upprätthålls dygnets alla 
timmar, årets alla dagar. Det är med 
stort intresse vi följer utvecklingen i 
och över Östersjön.
 Självklart har vi också utma
ningar. De förändringar som sker 
genom införandet av ett nytt per
sonalförsörjningssystem ger oss 
utmaningar. Ett annat område för 
utmaningar är bristen på vissa 
specialkompetenser, helikoptertek
niker är en sådan. 
 Sammantaget har vi haft ett 
mycket bra år med många intressanta 
utmaningar. Grunden till att det gått 
så bra är självklart inställningen och 
kompetensen hos personalen. 

 Följ gärna vår verksamhet via 
Flygvapenbloggen

www.flygvapenbloggen.se

Anders Silwer 
Flygvapeninspektör

Flygvapengeneralen med FVRF-ungdomar  

Flygvapeninspektörens sida:
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FVR Öst genomför grundkurs för 
ungdomar på Helikopterflottiljen

I slutet av oktober startade FVR Ö 
upp sin grundkurs med 60 ungdomar 
i åldern 15 år på Helikopterflottiljen 
i Linköping. Kursen kom igång tack 
vare ett mycket fint stöd från kn 
Tomas Kindström med kolleger på 
LSS frivilligsektion.
 Eleverna visade stor nyfikenhet 
och hade många frågor om så
väl Flygvapenfrivilliga som För
svarsmakten och Heli kop ter flottiljen, 
frågorna skulle komma att besvaras 
och eleverna fick en mycket fin 
utbildningshelg på flottiljen.
 Utbildningsansvarige i regionen lt 
Jesper Rasch startade upp verk samhet
en, som omfattade bla gradbeteckningar 
och uniformsbestämmelser som serg 
Bergendal var ansvarig för. Kn 
Elisabeth Klippinger föreläste med 
stor inlevelse och på ett fängslande 
sätt om de yrkesval som förekommer 
inom FM och Hkpflj.

På eftermiddagen genomfördes ut
bildningen inom olika områden i 
stationssystem. Här fick våra äldre 
elever som varit med några år svara 
för olika utbildningsmoment. Denna 
eftermiddag fick eleverna också 
stifta bekantskap med flottiljens 
stolthet och provsitta Helikopter 

14 som populärt benämns HKP 14. 
Vår nyutbildade instruktör Viktoria 
Gustafsson var samverkansansvarig 
för stationerna, vilket hon gjorde med 
den äran, bra jobbat Viktoria.

Kvällen ägnades åt kamratskapande 
övningar där målet var att alla skulle 
bekanta sig med varandra och med 
korvgrillning som gemensam uppgift.
Efter en välbehövlig nattvila i 
Idrottshuset påbörjade vi söndagens 
utbildning som startades upp med ett 
stationssystem som innehöll ämnen 
som CBRN, sjukvårdstjänst och sam
bandstjänst mm.

Kursen avslutades med kursut
värdering där eleverna överlag var 
mycket nöjda med utbildningen. 
Efter kursen har det kommit flera 
positiva brev från föräldrar som tackat 
för helgkursen. Vi har också under 
höstprogrammet, vecka 44, besökt 
LSS i Uppsala för att bli informerade 
om StrilS och FlygplE, mer om detta 
i nästa nummer av FVRF tidningen.

Lt Jesper Rasch  
och kn Kent Sigvardsson

FVR Öst

Flera Instruktörer ur Flygvapenregion 
Mitt har under 2011 genomfört 
kompetenshöjande verksamhet 
och tagit förarebevis på bandvagn 
206 och snöskoter. Syftet har 
varit att instruktörerna med denna 
utbildning ska vara bättre rustade 
för att bl.a. kunna genomföra 
ungdomsverksamhet i vintermiljö. 

Med bandvagn och skoter i lös snö
Utbildningen genomfördes på Dags
ådalens skjutfält utanför Östersund.
 Fältjägargruppen stöttade med 
bandvagnar och instruktör var Sven
Olof Olofsson.

Text och foto:
Christer Andersson

FVR M
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Historik/Bakgrund
”Arab awakening” startade med 
massprotester i Egypten den 25 
januari 2011. Den 15 februari har 
demonstrationerna spridit sig till 
Libyen och protester utbröt i Benghazi.  
Därefter skedde, via sociala me
di er, upprop med maning till de
monstrationer och den 17 februari 
inträffade  ”Vredens dag” i Libyen.
 Den 26 februari antog FN:s 
säker hetsråd resolution 1970. Sä
kerhetsrådet betecknade angreppen 
mot civila i Libyen som brott mot 
mänskligheten och påminde om de 
libyska myndigheternas skyldighet 
att skydda sin befolkning. Beslut om 
frysning av tillgångar för företag och 
personer med koppling till regimen 
infördes och ett vapenembargo 
upprättades.
 Den 17 mars antogs FN:s sä ker
hetsråd resolution 1973 i enlighet 
med kapitel VII i FNstadgan. I 
resolutionen slog säkerhetsrådet fast 
att situationen i Libyen utgjorde ett hot 
mot internationell fred och säkerhet. 
Säkerhetsrådet krävde ett omedelbart 
eldupphör och att våldet mot civila 
skulle upphöra. I syfte att skydda 
civila bemyndigade säkerhetsrådet 
FN:s medlemsstater att vidta alla 
nödvändiga åtgärder och att upprätta 
en flygförbudszon över Libyen. Vidare 
förstärktes vapenembargot enligt 
resolution 1970. Alla medlemsstater 
uppmanades att bistå när det gällde 
att genomföra dessa åtgärder.
 29 mars fick Sverige frågan om 
ett deltagande i operationen, därefter 
gick det fort. Riksdagen beslutade 
om ett svenskt deltagande i den, 
under ledning av Nato, internationella 
militära insatsen mot Libyen fredag 
den 1 april. 23 timmar senare var de 
första gripenplanen på väg mot den 
första internationella insatsen med 
stridsflyg sedan 60talet. 

Rapport från Flygvapnets 
Libyeninsats

Uppgiften
Då FL 01 påbörjade deployeringen 
söderut visste vi inte vilken bas vi 
skulle till. Vi visste dock att för
bandets uppgift var att bidraga till 
upprättandet av flygförbudszonen 
över Libyen, även kallat No Fly Zon 
(NFZ). Denna uppgift kunde lösas 
på flera sätt. Dels via att med JAS 
39 radar övervaka luftrummet samt 
att via nyttjande av spaningskapseln 
spana och dokumentera sådant som 
potentiellt kunde bryta NFZ. 
 Då tidsförhållandena från riks
dagsbeslut till start av deployering 
var mycket korta hade flera alternativ 
till basering diskuterats. Efter löpande 
rapportering från kontakter på de 
olika alternativ som förelåg föll 
valet slutligen på Sigonellabasen på 
Sicilien. Det främsta skälet till att 
just denna valdes var närheten till det 
tänkta operationsområdet.

Organisation
Förbandet FL 01 bestod av 131 per
soner och hade med sig åtta JAS 
39 Gripen samt en TP84 T (TP 84 
konverterat till tankerflygplan). I de 
131 personerna ingick bland annat:

 • Ledning och stab

 • En ”fighter unit” med JAS 39  
 piloter och tekniker

 • Ett Mission Support Element  
 (MSE) som hade till uppgift att  
 företagsplanera och analysera  
 samt avrapportera alla flugna  
 företag.

 • En enhet som hade till uppgift  
 att underhålla och flyga TP84T.

 • Ett antal samverkansofficerare  
 samt stabsofficerare som   
 placerades på NATO staber.

 • En enhet som hade till   
 uppgift att stödja förbandet   
 med upphandling, transporter,  
 ekonomiuppföljning mm.   
 (NSE).

Sigonella
Basen Sigonella ligger på östra 
Sicilien, nära staden Catania. Basen 
är ursprungligen en Italiensk bas 
avsedd för flyg med uppgiften 
havsövervakning. Halva basen lång
tidshyrs av USA, och används bland 
annat som transit bas för flygningarna 

 Fyra JAS Grippen lufttankar
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Under ett företag likt ovanstående var flygplanen utrustade enligt det som syns 
på bilden ovan, det vill säga spaningskapsel, laserkapsel (LDP), samt IR-robot 
(IRIS-T) laddad automatkanon, facklor och remsor, detta för självförsvar.

Ovan ses ett spaningsfoto tagen i då uppgiften var att skapa underlag till 
beräkning av kvarvarande drivmedel för Gaddafi regimen.

mellan Afghanistan och USA.  Under 
hela FL 01 tid på basen var den stän
digt mer eller mindre överfull och 
förutom Italienska och Amerikanska 
enheter fanns där även förband från 
Danmark, Kanada, Frankrike, Turkiet 
och Förenade Arabemiraten. 
 På basen var FL 01 inhysta in en 
hangar kallad H407. Denna skulle 
egentligen rivits för en tid sedan men 
nu delade vi den med förbanden från 
Turkiet och Förenade Arabemiraten. 
Även om det fanns skillnader i kulturer 
länderna emellan så etablerades tidigt 
ett givande samarbete inom H407.

Upprätthållande av NFZ 
samt spaning
De första passen FL 01 flög över 
Libyskt territorium löstes uppgiften 
via att övervaka luftrummet med 
flygplanets radar. Vi bytte dock 
tidigt fokus från detta och påbörjade 
spaningsinsatser. Det som rymdes 
inom det givna, ursprungliga, man
datet vara att spana mot exempelvis:
 • Flygbaser
 • Luftvärnsställningar
 • Ledningssystem
 • Ammunitionsdepåer för   
 luftvärnssystem

Under många av flygpassen skiftade 
vi ofta i luften mellan de olika rollerna 
och det blev mot slutet av missionen 

snarare regel än undantag att vi 
exempelvis startade från Sigonella, 
lufttankade mot egen TP84T, flög in 
mot Libyska kusten och spanade mot 
förutbestämt mål. När detta var gjort 
lufttankade piloten ånyo, men denna 
gång från utländskt tankerflygplan, 
för att därefter gå mer på djupet in 
i Libyen. Efter fullgjort uppdrag, 
på ofta kring fyra timmar, landade 
piloten åter på Sigonella och MSE 
påbörjade omedelbart analys och 
utvärdering av företaget.
 19 juni förändrades förbandets 

mandat och uppgiften övergick till 
spaning, och då inte endast mot sådant 
som hade med NFZ att göra.
 De hot som piloterna ställdes 
inför bestod primärt av Libyska luft
värnssystem. Flygplanen i koalitionen 
blev stundom pålästa av dessa system 
och det var ett digert arbete att inför 
varje uppdrag hålla sig uppdaterad om 
var de olika systemen, framför allt de 
mer potenta, var placerade.

Resultatet
När FL 01 i juli lämnade över till FL 02 
hade förbandet flugit kring 750 timmar, 
levererat ca 710 spaningsrapporter, 
tagit ca 136 000 spaningsbilder samt 
transfererat ca 300 000 liter drivmedel.  
Förbandet stod därmed för kring 30 % 
av koalitionens samlade taktiska spa
ningsresurs.
 Sammantaget kan man med gått 
fog säga att det svenska bidraget stod 
sig mycket väl. Efter att FL 01 kom 
till Sigonella tog det endast, trots ett 
antal friktioner, några dagar innan vi 
började leverera spaningsrapporter 
in i NATO systemet. Dessa rapporter 
visade sig vara mycket eftertraktade 
och FL 01 blev med tiden mycket 
välrenommerat och en synnerligen 
uppskattad koalitionspartner.

Övlt Stefan Wilson 
CO FL 01
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Det var en härlig lördagsmorgon när 
tjugotre förväntansfulla och spända 
elever i alla åldrar anlände till F17, 
Blekinge flygflottilj för att delta i 
årets sista GUF. Vi startade dagen 
med lite praktisk information innan 
vi gick till förrådet för att hämta ut 
den personliga utrustningen, som för 
en del elever var en ny upplevelse. 
Vi fick ut M/90uniform, stridsväst, 
hjälm samt mycket annat som var 
nödvändigt att ha under de kommande 
två veckorna. Efter uthämtning av 
utrustning gick vi till vår kasern och 
valde en säng i respektive logement. 
Första kvällen, efter intressanta ge
nomgångar av skolledning, kurschef 
samt instruktörer började vi lära känna 
varandra inom gruppen genom bland 
annat presentationer av varandra.
 Under den första veckan började 
vi med säkerhetsgenomgång, sjuk
vårdsutbildning, grundläggande 
vapentjänst samt ett antal skjutpass 
med Automatkarbin 4(AK4) och 
pistol (Glock 17). Vi hann även 
med en natt i fält där vårt samarbete 
sattes på prov direkt när vi satte 
upp tältet. Vi fick även sätta ihop ett 
eldvaktsschema och prova på att sitta 

eldvakt under nattens gång, vilket var 
en upplevelse i sig. För att bryta vårt 
hektiska schema något fick vi även 
utbildning i kniv, yxa och såg.
 Försvarsmaktens värdegrund 
var en väldigt viktig del och fanns 
med som en röd tråd genom hela 
utbildningsperioden. Vi fick även 

Flygvapenfrivilliga har genomfört 
GU-F vid F 17 i Ronneby

testa på att springa ett ”beeptest” 
som är ett slags konditionstest i 
flera steg och göra multitestet, vilket 
uppskattades av många då man kan se 
vad man ligger till styrkemässigt och 
vad man eventuellt behöver träna på 
inför framtiden.
 I slutet på vecka ett genomfördes 

den CBRNutbildning som ingår i 
GUF men dessvärre utgick brand
banan då det var skyddsjakt på 
vildsvin i området och säkerheten 
går först som en klok instruktör 
sade. Innan helgen hann vi också 
med halvtidssamtal där vi en och 
en pratade med instruktörer och 
kurschef hur vi hade upplevt kursen 
så här långt. Helgen mellan vecka 
4344 genomfördes reflektion och 
återhämtning vilket behövdes efter 
en hektisk vecka med många positiva 
intryck som man behövde smälta. 
 Under den andra veckan åkte vi till 
Kosta övnings och skjutfält i Småland 
där vi fortsatte med skjututbildningen 
på AK4 och Glock 17. Här genom
fördes även stridutbildning i form av 
eldställningar, fältmässig förläggning 
och posttjänst. När vi hade posttjänst 
gick vi en timme var i par under hela 
natten för att observera om det hänt 

något ovanligt, detta skulle vi sedan 
rapportera in dagen efter.  Vi gick 
även igenom soldatreglerna, vad 
man får och inte får göra i en kritisk 
situation, detta simulerades med 
praktiska övningar där instruktörerna 
agerade skådespelare och vi elever 
skulle sedan reflektera om det var rätt 

eller fel agerat. När veckan närmade 
sig sitt slut och innan vi skulle åka 
tillbaka till F17 var det vapenvård och 
städning för hela slanten.
 Kursen avslutades med en fin 
middag på officersmässen F17 med 
många skratt och bra avslutningstal. 
Det har varit två intensiva och roliga 
veckor med frustation, envishet, 
mycket glädje och en väldig massa 
kunskap. Minnena från den här tiden 
kommer aldrig att försvinna och den 
gemenskapen vi byggde upp inom 
gruppen kommer aldrig att kunna 
ersättas eller glömmas bort. Ett stort 
tack till alla duktiga instruktörer som 
har varit helt fantastiska. Med de 
här orden vill jag uppmana alla som 
inte har sökt till GUF, gör det – ni 
kommer inte att ångra er en sekund! 

Sebastian Bemnell FVR Syd, 
elev vid GU-F
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Hej Anders Troedson. Du är ju major 
och chef för F17 frivilligskolan 
i Halmstad. Kan du ge en kort 
bakgrund kring skolan?

Den flyttade hit från F10 2003 och då 
var vi 10 personer som ansvarade för 
att stödja frivilligorganisationernas 
vuxen och ungdomsverksamhet. Idag 
är vi 4 anställda. Vuxenutbildningen 
omfattar Flygvapenfrivilliga, Lot
torna, Bilkåren, Insatsingenjörerna, 
Per sonaltjänstförbundet och Ra
dioorganisationen. 

Hur ser ett normalår ut för er 
verksamhet?
I år har vi genomfört 43 olika 
centrala kurser för vuxna med 
sammanlagt nästan 700 deltagare. 
Det innebär att vi står för ca 50 % av 
all vuxenkursverksamhet i Flygvapnet. 
 D e s s u t o m  h a r  v i  k o r t a r e 
veckoslutskurser för ungdomar och 
den regionala vuxen utbildningen 
samt sommar och vinterkurser 
för Flygvapnets ungdomar, vilka 
t i l l s ammans  omfa t t a r  ca  50 
utbildningsdagar.  Så totalt är det 
över 700 personer som varje år 
utbildas här med vårt stöd.  Den 
absoluta merparten administreras 
av Flygvapenfrivilliga. Vi kan även 
tillägga att vår kursverksamhet 
har särskild specialistkompetens 
inom instruktörsutbildning för alla 
organisationer, ledarskap, personaltjänst 
och flygvapenverksamhet. Nu har vi 
påbörjat en kompetensuppbyggnad 
med inriktning för utbildning till IO 
14 med bl.a. R3 och bassäk. Detta gör 
vi tillsammans med övriga enheter 
som finns här.

Vilka förutsättningar har du för att 
bedriva verksamheten?
Eftersom vi finns inom FMTS 
område där ju även MHS bedriver 
specialistutbildning så har vi unika 
samverkansmöjligheter. Här finns 

ju även en Flygbasavdelning och 
Lv 6. Allt detta innebär, utöver 
specialistkompetens, att det finns 
utmärkta lokaler för undervisning, bra 
förläggning för elever och lärare samt 
bra övningsanläggningar och terräng.

Tema flottiljernas stöd:

F17 Frivilligskola i Halmstad

Vad känner du är viktigt i din 
stödjande roll till frivilligpersonalen 
som utbildas här?
Vi lägger en stor vikt vid främst 
För svarsmaktens Värdegrund, För
svarsmaktens Pedagogiska grunder och 
Försvarsmaktens Verksamhetssäkerhet. 
Målsättningen med all utbildning 
är ju att säkerställa att alla som 
utbildas ges en kompetens och 
kvalitet som är lika hög som den 
utbildning som genomförs i övrigt av 
Försvarsmaktens skolor, ex vid GMU, 
MHS m.fl.

Hur klarar ni av att genomföra all 
denna utbildning och hur ser du på 
framtiden?
Ansvarsförhållandet innebär att 
C F17 är verksamhetsansvarig 
och att jag på plats är skolchef. 
Frivilligorganisationerna själva 
tillsätter kurschefer och nästan 
alla instruktörer.  Jag vill i detta 

sammanhang framföra att jag tycker 
att Flygvapenfrivilliga gör ett 
mycket föredömligt arbete vad avser 
planering, tillsättning av instruktörer, 
uttagning av elever, ledning och 
utvärdering!

 Beträffande framtiden så minskar 
ju Försvarsmakten, vilket innebär 
ett ökat behov av frivilliga och de 
kompetensområden de kan tillföra. Jag 
tror att behovet är särskilt stort till IO14 
och som stöd till flottiljernas dagliga 
verksamhet och produktion. Samt för 
internationella insatser. Det innebär 
ökat behov att utbildningskapacitet 
för frivilliga och jag tycker det är 
bra att vi redan förbereder denna 
kompetensuppbyggnad på skolan. Jag 
tror dessutom att behovet av frivilliga 
finns redan nu och att utbildningen 
och nya uppdrag brådskar.

Tack Anders för ett trevligt möte 
och ett stort tack för det fina stöd vi 
alltid får från er på Frivilligskolan i 
Halmstad

Roland Sterner
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Jan Otterström är mitt namn. Jag 
läm nade Försvarsmakten och Flyg
vapnet den 1 maj i år efter 38 år 
som yrkesofficer. Min bakgrund är 
som STRILofficer  så olika typer 
av ledningsfrågor har alltid funnits 
på min agenda. Redan från första 
dagen i Försvaret kom jag i kontakt 
med frivilligpersonal som del av de 
krigsförband jag varit placerad i. Från 
slutet av 80talet/början av 90talet 
tjänstgjorde jag som STRILchef vid 
F4 blev aktiv FVRF medlem. 

Jan Otterström ny medarbetare 
på FVRF kansli

Kansliets personal från vänster: Lars Pettersson, Jan Cedergren,  
Ulla Broberg, Jan Otterström och Roland Sterner

 Så min uppfattning om betydelsen 
av frivilligverksamhet är ”grund
murad”. 
 De sista sex åren arbetade jag 
på HKV Personalstab. Mitt nät
verk inom Försvaret och min kun
skap om Försvarets nya per so nal
försörjningssystem och bak grunden 
till det, är något jag tar med mej som en 
viktig grund till mina arbetsuppgifter 
inom FVRF. 
 Sedan slutet av oktober arbetar 
jag på FVRF kansli i Stockholm. Jag 

har initialt följande områden som jag 
succesivt övertar och ska ansvara för:

l Utveckla rekrytering och
utbildning av frivilligpersonal  
att ingå i en pool av soldater som 
kan och vill genomföra Hög
vakt vid Stockholms slott och 
Drottningholms slott.

l Vidareutveckla FVRF uppgift  
 att rekrytera och utbilda under  
 rättelsesoldater att ingå i Hem   
 värnets under rättelsekompanier.

l Vidareutveckla FVRF uppgift
att rekrytera och utbilda 
regionala pooler av frivillig
personal som kan stödja både 
Flygvapnet och MSB med 
fälthållning av flygbaser samt 
handling av materiel som ska 
flygtransporteras.

l Utveckla rekrytering och 
utbild ning av frivilligpersonal 
att initialt stödja Flygvapnets 
R3funktion avseende röjning 
 men på sikt även placeras i 
Flygvapnets insatsorganisation.

l Sammanhålla arbetet inom   
 FVRF med att planera och   
 genom föra en Air Camp för   
 ungdomar 2012.

ReachMee – ett 
rekryteringsverktyg

Globesofts verktyg “ReachMee” 
har använts av FM sedan sommaren 
2010 som systemstöd vid rekrytering 
för att hantera ansökningar. HKV 
PROD FRIV avser undersöka om 
det går att använda “ReachMee” 
i rekryteringsprocessen för fri vil
ligpersonal, något som vi ser fram 
emot inom Flygvapenfrivilliga. 

Redan nu kan du som är intresse rad 
gå in på Försvarsmaktens hemsi da 
www.forsvarsmakten.se och under 
”Jobba här” få veta mer om hur 
verktyget fungerar. På hemsidan 
kommer du också få en bra bild 
av vad Försvarsmakten har för 
personalbehov nu och i framtiden.

Lars Pettersson 

God Jul 
och 

Gott Nytt År 
önskas alla

FLYGVAPENFRIVILLIGA
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Helgen den 2425 september ge
nomfördes den årliga In struk
törskonferensen. I år på LSS i Upp
sala. Konferensen har under drygt 
10 år varit ett efterfrågat inslag i 

Instruktörskonferens för alla 
frivilligorganisationer

Flygvapenfrivilliga arrangerar:

Stefan Törngren informerar   

kursverksamheten för fri vil lig orga
nisationernas instruk törer.
 Under utbildningshelgen deltog 
52 instruktörer från 7 av16 inbjudna 
frivilligorganisationer. Målet är att 
alla organisationer sänder instruktörer 
till konferensen.
 Konferensen har målsättningen att; 
”Kursdeltagaren utvecklar förståelse 
och färdigheter för att kunna verka 
som instruktör inom Försvarsmakten 
och våra frivilligorganisationer”.
 Konferensen genomfördes med 
ett gemensamt program under 
första dagen där inriktningen var 
att förmedla nyheter och händelser 
inom pedagogik och ledarskap som 
kan vara till nytta för instruktörens 
utveckling. 
 Konferensen öppnades med att 
chefen utbildningsenheten LSS, 
övlt Erik Bergqvist hälsade oss 
välkomna samt informerade om 
Försvarsmakten, LSS och dess frivil
ligverksamhet.
 Efter en kort allmäninformation 
från frivilligorganisationernas ut bild

ningschefer fick vi information om 
hur huvudmannaskapet utvecklats 
fram till i dag. Ulf Konradsson från 
Försvarsutbildarna informerade om 
GUF och Försvarsinformation. Moa 

Asperö Lind från Svenska Lottakåren 
informerade om Ledarskap och 
Thomas Nylin avslutade förmiddagen 
med att berätta om hur långt vi 
kommit i arbetsgrupp Instruktör.  
 Vid årets konferens hade vi tre 
mycket uppskattade föreläsare från 
Försvarsmakten. Major Björn Levin 
från Militärhögskolan i Halmstad, 
MHS H, var först ut och informerade 
om hur specialistofficerens utbildning 

genomförs. Vi fick också en in
blick i hur den Grundläggande Mili
tärutbildningen, GMU, genomförs. 
 Eftermiddagen avslutades med 
att majorerna Stefan Törngren och 
Christian Rexfalk från PROD FRIV 
informerade och redovisade deras syn 
på frivilligverksamheten, Christian 
informerade också om det pågående 
ADLprojektet.
 På söndagen delades deltagarna upp 
organisationsvis och genomförde sina 
egna program. Flygvapenfrivilligas 
program denna dag fördelades 
inom ämnen och områden som 
Huvudmannaskap Instruktör, på
gående GUF utbildningar, till ba
kablick på sommarens Air Camp, samt 
genomförda och kommande centrala 
utbildningar där flygvapenfrivilliga 
är ansvariga. Dagen avslutades med 
en reflekteran de sammanfattning 
samt deltagarnas kursutvärdering och 
feedback.
 Deltagarna upplevde årets kon
ferens mycket positivt och framförde 
önskemål om en instruktörskonferens 
även nästa höst.

Lars Pettersson, Utbavd                                                                                                                             

Björn Levin informerar 
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Den 1718 november samlades 
kanslicheferna för våra regioner 
och förbund till ett informations 
och utbildningsmöte på kansliet i 
Stockholm. Målsättningen med mötet 
var bl.a. att gemensamt diskutera 
och informera om och de olika 
styrande dokument som finns för 
verksamheten på central och regional 
nivå, samt de olika uppgifter som vi 
tillsammans har att lösa. En viktig 
del med mötet var även att diskutera 
hur det gemensamma arbetet skulle 
genomföras på bästa sätt. De styrande 
dokumenten för vår verksamhet 
utgörs ju främst av Riksförbundets 
stadgar, regionala stadgar och 
arbetsformer, Riksstämmans be
slut, Riksförbundsstyrelsens och 
Regionstyrelsernas uppgifter och 
beslut samt de Riktlinjer som 
Riksförbundsstyrelsen ger ut inför 
varje verksamhetsår. Högkvarterets 
samt MSB´s planerings och redo
visningsprocess redovisades samt 
diskuterades olika uppgifter som 
därmed måste lösas på central 
och regional nivå för att lämna in 
förslag till kommande verksamhet 
samt återredovisa genomförd verk
samhet. Diskuterades även hur vi 
tillsammans skall försöka finna 
former för förenklade re do visningar 
och planering.

Kanslichefsmöte i Stockholm

Från vänster: Kanslichef i FVR S Lars Pettersson, MfFb Mikael Punkka, 
FVR N Mats Järhem, FVR M Johan Plane, FVR V Christer Andersson.

 Vid mötet redovisades aktuella 
arbetsområden såsom, rekrytering 
till Hvundkompanierna, rekrytering 
och genomförande av Högvakt, 
Flygvapnets insatsorganisation, 

Flygvapnets nya organisation för 
stöd till frivilligutbildningen, Ung
domsbestämmelser,  med lems
register och hemsida, flyg plats 
förstärkning, ekonomi, instruk
törs behov och utbildning, m.m. 
 Redovisades resultatet från nyligen 
genomförd verksamhetsdialog 
med HKV innebärandes bl.a. att 

ungdomsmedel kommer att tilldelas 
med i stort samma nivå 2012 som 
2011. Enades om att regioner och 
förbund snarast skall skicka in ett 
förenklat förslag till vuxenverksamhet 

på regional och förbundsnivå för 
2012, med en möjlig ekonominivå 
på i stort 2011 års nivå. Beslutades 
att vi skall planera för ett nytt möte 
strax efter att Riksförbundsstyrelsens 
riktlinjer för 2012 skickats ut.

Roland Sterner

Glöm inte anmäla flyttning
Det finns fortfarande medlemmar som glömt att 
anmäla sin nya adress i samband med flyttning. 

För att Du skall få tidningen i fortsättningen måste 
Din Flygvapenregion ha rätt adress. 

Anmäl till nedan:

Flygvapenregion Syd  fvrs@fvrf.se 
Flygvapenregion Väst  fvrv@fvrf.se 
Flygvapenregion Öst  fvro@fvrf.se 

Flygvapenregion Mitt  fvrm@fvrf.se 
Flygvapenregion Nord  fvrn@fvrf.se 
Markförsvarsförbundet  mffb@fvrf.se
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Text: Eleverna uppställda för första flygpasset på platta 8 på F 21

FVRF ekonomichef Ulla Broberg har, här av Lars Pettersson, tilldelats 
FVR Syd förtjänstmedalj i silver

Silver till Ekonomichefen

Glöm inte att betala 
medlemsaviften för 2012 till din 

Flygvapenregion och till ditt 
Markförsvarsförbund.

Sök till GUF och 
instruktörsutbildning 2012. 

Se tid, plats och grundkrav på 
Flygvapenfrivilligas hemsida

www.fvrf.se

Den 1011 september genomförde 
en flygnavigeringskurs med fem 
LK elever från FVR N i samverkan 
med Frivillia flygkåren. LuleåBoden 
flygklubb ställde upp med tre Cessnor.  
 Lördag 10 september kl 1300 var 
det inryckning på F 21. Därefter fick 
eleverna en teorilektion om flygning 
rent allmänt samt hur man navigerar. 
Efter teoripasset blev det praktiska 
övningar där eleverna fick göra sig 
hemmastadda i tilldelade flygplan, lära 
sig vad de olika instrumenten visade 
samt genomföra två flygpass. Kvällen 
ägnades åt ledarskapsutbildning och 
fysisk aktivitet.

Yasmin Lundin beredd att navigera till 
Haparanda.

 Söndagsmorgonen började med 
dimma över Kallax. Elevernas 
dag startade med ett studiebesök 
i F 21 flygledartorn. När vädret 
senare lättade var det dags med 
en navigeringsflygning österut 
mot Haparanda. Men på grund av 
återkommande dimma fick vi vända 
i Kalix och återgå till hemmabasen.  

 Efter lunch blev vädret åter stabilt. 
Under eftermiddagen genomförde vi 
en navigeringsflygning till Umeå, 
under flygningen fick eleverna känna 
på hur det är att vara pilot och 
själv”spaka” huvuddelen av flygturen.

Text och foto:Jan Sölvebring
Styrelseordf FVR N

Ungdomsutbildning i FVR N med LK-elever
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Fredagen den 18/11 sammanstrålade 
Flygvapenfrivilligas representanter 
(Peter Lagerblad, Ola Gynäs, Roland 
Sterner och Lars Lundell) med 
Flygvapeninspektören Anders Silwer 
(Generalmajor) och Flygvapnets 
produktionsledare Michael Bydèn 
(Brigadgeneral).

Vår diskussion skulle i princip kunna 
beskrivas som en framtidsdiskussion 
där Flygvapenfrivilligas möjligheter 
att bistå Försvarsmakten med olika 
kompetenser kom att diskuteras 
tillsammans med Flygvapnets behov.
 Det är naturligtvis både spännan
de och utmanande att spegla våra 
möjligheter och Flygvapnets behov, 
med bakgrund av att Försvarsmakten 
har övergivit pliktsystemet och nu
mera anställer sina soldater/sjömän. 
Detta skapar både möjligheter och 
utmaningar för våra organisationer, 
som vill stödja Försvarsmakten med 
våra medlemmars kompetenser. 

Framtiden, som kan komma att 
bestå av rekrytering och utbildning 
av GSS/T och till många fri vil
ligbefattningar, kommer med stor 
sannolikhet att innebära stora ut
maningar för vår organisation. 
 En närtidsfråga som diskuterades var 
Försvarsmaktens behov av deltagande 
i Högvaktstjänst. Flygvapenfrivilliga 
är beredda att på uppdrag återuppta 
detta stödarbete tillsammans med 
övriga frivilligorganisationer.

Vidare var alla överens om att ung
domsverksamheten är mycket viktig 
för att på sikt säkerställa tillgång 
på framtida personalkompetenser 
och kategorier (Yrkesofficer, spe
cia  listofficer, soldater och frivil
lig resurser). Flygvapenfrivilliga 
kommer att få stora uppdrag och 
fortsätter att svara för en bred och 
kontinuerlig ungdomssatsning både 
i närtid och på sikt.
 Slutligen diskuterade vi FV kom

mande befattningsstruktur och 
kunde gemensamt konstatera att 
Flygvapenfrivilliga är efterfrågade 
och kommer att ha möjlighet att 
ikläda sig en stor och ansvarsfull roll 
för framtida kompetensförsörjning 
både inom insatsorganisationen 
likväl som den fredsproducerande 
grundorganisationen. Samtidigt betona
de Flygvapenledningen betydelsen av 
att vår organisation redan idag fullföljer 
de beman ningsåtaganden som vi har.

Mötet avslutades med att vi be slutade att 
bilda en gemensam ar betsgrupp för att 
analysera Flygvapnets kompetensbehov 
och Flygvapenfrivilligas stödmöjligheter, 
i närtid och på sikt. Vi kände alla att 
framtiden innebär stora utmaningar och 
att vi är beredda att möta utmaningarna 
gemensamt. 

Ola Gynäs

Uppdragsdialog med Högkvarterets  
FRIVILLIGAVDELNING

Varje år i oktober/november så ge
nomför HKV FRIV en uppdragsdialog 
med varje frivilligorganisations 
verksamhetsansvariga. Dialogen 
leddes i år av Stefan Hallén, Stefan 
Törngren och Anna Stenberg. Från 
Flygvapenfrivilliga deltog Roland 
Sterner, Jan Cedergren, Ulla Broberg 
och Jan Otterström.              
 Målsättningen med denna hel dag 
är att diskutera igenom de upp
dragsförslag med den verksamhet som 
vi har lämnat in för 2012, 2013 och 
2014, och efter detta vara överens om Från vänster: Stefan Törngren, Anna Stenberg, Stefan Hallén

Framtidsdiskussion med 
Flygvapeninspektören.
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Flygvapenfrivilligas arbete med 
att forma en ny och heltäckande 
grundläggande instruktörsutbild
ning är nu inne i slutfasen. När du 
läser detta har vi, under tidningens 
pressläggning, haft vår första del
föredragning för HKV PROD FRIV.
 Det vi nu har redovisat och lämnat 
förslag på är de första två kurserna för 
de blivande instruktörerna.
 Första kursen som nu alla blivande 
instruktörer ska genomföra är In
struktörskurs Grunder, IK G. Kursen 
är på två veckor och här får eleven 
den grundkunskap och färdighet som 
behövs för alla instruktörer.
 Nästa kurs på vägen mot att bli god
känd instruktör är kurs Instruktörskurs 
Tillämpning, IK T. Kursen är på en 
vecka och genomförs med övningar 
och lektioner på skarp trupp vid 
någon av de olika GUF kurserna. 
 På båda kurserna och vid all öv
rig instruktörsutbildning ska all tid 
ämnen FM pedagogiska grund syn, 
FM värdegrund och FM verk
samhetssäkerhet finnas med. Vi 
har också lagt stor vikt vid att pla
nera kurserna så att en praktisk 
inriktning är genomgående och att 
eleven får många tillfällen till att 

genomföra lektioner och övningar 
med feedback från såväl kursledning 
som kurskamrater.
 I vårt förslag har vi också påtalat att 
utbildningspremien efter genomförd 
grundutbildning på 2 500 kr bibehålls 
och ev ökas till 3 500 kr. Vi har också 
föreslagit att nyutbildad och godkänd 

instruktör utan militär grad befordras 
till sergeant, OR 5, samt tilldelas 
någon form av instruktörsbevis/
legitimation.

Arbetsläget inom 
Huvudman Instruktörsutbildning

Arbetsgruppen har i sitt arbete med att 
ta fram utbildningsgång och kursplaner 
haft ett nära samarbete med MHS H. 
Vårt förslag på instruktörsutbildning 
följer i stort specialistofficerens 
instruktörsutbildning. Chefen MHS 
har avdelat officerare från skolan 
att delta som lärare och sakkunniga 
vid årets tre handledarekurser 
för blivande lärare inom den nya 
instruktörsutbildningen.

Till nästa föredragning för HKV 
PROD FRIV, tidig vår, kommer 
arbetsgruppen att redovisa sin syn 
och lämna förslag på instruktörens 
fortsättningsutbildning med in
struk törskurserna, IK Repetition/
komplettering, IK Kurschef, IK 
Handledare och IK Ungdom.
 Arbetsgruppen har inte i uppgift 
att behandla den fackutbildning som 
frivilligorganisationernas instruktörer 
behöver för att kunna utbilda inom 
sina respektive fackområde, exv. 
hundtjänst, förplägnadstjänst, sam
bandstjänst m.fl. tjänstegrenar. 
Denna utbildning planerar och 
genomför de olika frivilliga för
svarsorganisationerna själva.

Lars Pettersson 

vilka uppdrag och vilka ekonomiska 
resurser som FVRF skall få för 
vuxen och ungdomsverksamheten, 
främst för 2012. På annat ställe i 
denna tidning framgår den centrala 
kursverksamhet som vi är överens 
om för 2012. Diskussioner pågår 
i skrivande stund om Air Camp, 
R3, Högvakt samt ytterligare några 
uppdrag från HKV PROD FLYG. 

Dialogtillfället ger även möjlighet  
att ta upp andra viktiga frågor. I år 
berörde vi overheadnivån på uppdrag, 
behovet att förbättra FM Log´s fak
turering, IO14, de 84 befattningarna 
och avtal till Hvundkompanierna, 
C LSS nya ansvar för stödet till 
Flygvapnets frivilligverksamhet, 
huvudmannaskapsuppdraget för 
instruktörer, IACE, samarbetet med 

Ukraina, arbetet med FM Värdegrund, 
Utbildningsportalen m.fl. Vi tycker 
att detta är ett mycket viktig möte 
som alltid genomförs i en bra anda 
och skapar ömsesidig förståelse och 
samarbete för Försvarsmaktens och 
Flygvapenfrivilligas bästa.

Roland Sterner

 Thom Gustafsson undervisar
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F 7, från början en flottilj på 
Västgötaslätten, är idag ett av För
svarsmaktens större förband med 
verksamhet på många platser varav 
fyra utomlands. C F 7, överste Ingela 
Mathiasson tillträdde 2009 och har 
under sina två år sett en fortsatt 
utveckling av förbandet. Soldater finns 
återigen på flottiljen, man har också 
fått ansvar för den svenska delen av 
Heavy Airlift Wing i Ungern och ett 
nytt flygplan har tillförts Statsflyget. 
Nu senast i början av december 
överlämnades frivilligverksamheten 
till Luft stridsskolan.
 Mycket har hänt på F 7 sedan 
starten 1940. Från början var 
flottiljen en utpräglad bomb och 
attackflottilj. Verksamheten bedrevs 
enbart på Såtenäs, åtminstone i 
fredsorganisationen, räknar man in 
krigsbaserna så tillkom naturligtvis 
ett antal krigsbaser som flottiljen 
förfogade över, men i grunden var 
verksamheten enbart förlagd till 
Såtenäs. 
 Tillkomsten av Gripencentrum, 
som invigdes i juni 1996, markerar 
början till slutet för den renodlade 
attackepoken och övergången till JAS 
39 Gripen. I och med JAS 39 införandet 
som inleddes samma år, blev flottiljen 
först med enhetsflygplanet som 
verkar i alla tre förekommande roller 
för stridsflygplan. Nu började nästa 
period i flottiljens liv. F 7 var först i 

F 7 Flottiljen med globalt verksamhetsområde

En rote JAS 39 Gripen över F 7 Såtenäs.  Foto: Håkan Brandt

En stämningsfull bild av C-130 Hercules under insats i Afghanistan. 

Flygvapnet med JAS 39 Gripen, på 
samma sätt som man varit först med 
AJ 37 Viggen 1973.
 Vid Gripeninförandet valde 
Flygvapnet metodiken att genom
föra central utbildning av alla 
Gripenpiloter på F 7 Såtenäs. Nu, 
ett och ett halvt decennium senare 
har ungefär 300 piloter utbildats av 
F 7:s Gripendivisioner. 60 av dessa 
piloter är utländska piloter från 
Tjeckien, Ungern och Thailand, 
som genom affärer med svenska 
staten kontraktsenligt utbildats på  
F 7. Först ut av dessa utländska 
kunder var Tjeckien som började 
sin första utbildningsomgång hösten 
2004. Därefter har en strid ström 
av utländska piloter utbildats på 

flottiljen. F 7 har också ansvaret för 
att vidmakthålla supportgrupper på 
plats i Tjeckien, Ungern och Thailand. 
Dessa supportgrupper har bland annat 
uppgiften att stödja respektive nation i 
införandet av deras nya stridsflygplan. 
Bemanningen i supportgrupperna 
har varierat över tiden, men F 7 
har kontinuerligt mellan 20 och 30 
medarbetare som arbetar med JAS 
39 Gripen i Tjeckien, Ungern och 
Thailand. 
 Allt på F 7 kretsar inte runt JAS 39 
Gripen. Verksamheten vid Transport 
och specialflygenheten, TSFE, 
är ett annat fundament flottiljen 
vilar på. TSFE är Försvarsmaktens 
gemensamma resurs för transport 
och specialflyg och krigsförbandet 
med samma namn som just nu formas 
är redan idag kanske Försvarsmaktens 
mest insatta. Verksamheten med 
C130 Hercules på Såtenäs har varit 
en del av både Nordic Battle Group 
2008 och 2011 och har därutöver gjort 
autonoma insatser under två fyra
månaders perioder 2009 och 2010 i 
Afghanistan. Tittar man ännu mer i 
backspegeln är listan över genomförda 
insatser så lång att det skulle krävas 
omfattande spaltutrymme för att 
beskriva helheten. 
 Under TSFE:s ledning sorterar 
också verksamheten med signal
spaningsflyg och flygande radar

 Foto: Jonas Bessier

Tema Flygvapnets flottiljer och skolor:
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Överste Ingela Mathiasson är 
flottiljchef på F7. 
Foto:Håkan Brandt

Ungdomsverksamheten med Flygvapenfrivilliga har alltid varit omfattande 
på Såtenäs. 

spaning samt stridsledning. Dessa 
både förmågor utgör en viktig del av 
den nationella beredskapen och är i 
princip dagligen i luften.
 Avslutningsvis gör Statsflyget bilden 
av TSFE komplett. Verksamheten vid 
Statsflyget är naturligtvis global till 
sin karaktär och det är en verksamhet 
som i princip alltid står i startblocken. 
Man måste vara beredd att lyfta till 
nästan vilken destination som helst 
och många gånger är det korta tider 
för förberedelser. Under 2011 har 
man också tillförts ett nytt flygplan, 
Gulfstream G550, som har längre 
räckvidd än de övriga flygplanen vid 
Statsflyget.
 F 7 har även ansvaret för att leda 
den svenska delen av verksamheten 
vid Heavy Airlift Wing, HAW, det 
multinationella C17 samarbetet i 
Ungern. Beställningar av transporter 
görs inte genom F 7, men vad gäller 
planering av personalrotationer, re
krytering, arbetsgivaransvar etc. så 
har F 7 ansvaret.
 Ett tredje fundament är Mate
rielsystemkontor Flyg, MSK Flyg, 
Denna enhet har helhetsansvaret 
vad avser logistik gällande allt 
som flyger i Försvarsmakten. MSK 
Flyg är också ägarföreträdare för 
flygsystemen och finns närvarande på 

i princip alla platser man flyger på i 
Försvarsmakten.
 Dessutom driver F 7 också Karls
borgs flygplats, med allt vad det 
innebär. Man kan konstatera att 
flottiljen har en geografiskt mycket 
spridd verksamhet. 
 – När jag beskriver vårt verk
sam hetsområde brukar jag ibland 
säga att det är globalt. säger överste 
Ingela Mathiasson om det faktum 
att flottiljen genom TSFE:s spridda 
basering på flertalet olika platser i 
Sverige tillsammans med MSK Flyg, 
som också de har spridd verksamhet 
över hela landet, driften av Karlsborgs 
flygplats, supportgrupperna för 
Gripen samt HAW gör att man har 
verksamhet på många olika platser, 
fördelat på två kontinenter.
 Under 2011 har flottiljen återigen fått 
se soldater på området. Krigsförbandet 
26:e Flygbaskompaniet är under upp
rättande och hittills har 27 soldater 
anställts. När förbandet är fullt be

mannat kommer det att bestå av 122 
personer, 62 av dessa är då anställda 
soldater. 26:e Flygbaskompaniet 
tillhör organisatoriskt F 21, men 
är utgångsgrupperat på Såtenäs.   
 Frivil l igverksamheten,  som 
fram ti l l  början av december 
2011 tillhört Garnisonsenheten på  
F 7 har alltid haft stor betydelse. 
Många är de frivilliga och ungdomar 
som genomfört kurser på F 7. Nu 
tar Flygvapnet ett helhetsgrepp om 
frivilligverksamheten och samlar all 
verksamhet med Luftstridsskolan 

som huvudman. I början av december 
lämnade överste Ingela Mathiasson 
över flottiljens frivilligverksamhet 
till chefen för Luftstridsskolan för 
fortsatt förvaltning och utveckling. 
Överste Mathiasson menar att det är 
med blandade känslor man lämnar 
över en väl fungerande organisation, 
och tillägger.
 – Jag ser dock en fortsatt omfattande 
frivilligverksamhet här på Såtenäs. 
Den organisatoriska förändringen 
med samlat huvudmannaskap kom
mer alltså sannolikt inte förändra 
något i den praktiska verksamheten 
som Flygvapenfrivilliga bedriver, 
även om medarbetarna på Såtenäs 
byter förband på namnbrickan. I 
samband med överlämningen till 
Luftstridsskolan utnämns också 
löjtnant Kim Haglund till ny chef för 
Frivilligsektionen på Såtenäs.
 Det som började som en bomb 
och attackflottilj, med Såtenäs i 
Västergötland som huvudsakligt 

säte, har idag utvecklats till en av 
närområdets största arbetsgivare med 
hela världen som arbetsfält. Mycket 
har förändrats på 71 år, men ändå 
är mycket sig likt. F 7 är då som nu 
en viktig kugge i Försvarsmakten, 
med sitt helhetsansvar för transport 
och specialflyg, grundutbildning av 
Gripenpiloter och logistikansvaret 
kopplat till MSK Flyg.

Henrik Gebhardt 
Imformationschef 

henrik.gebhardt@mil.se

Foto: John Lidman 
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Flygvapenfrivilliga utbildar 
kurschefer i Halmstad

ny Hemsida med start i april 2012 
samt ett nytt register med start 
juli 2012. Allmänt tillgängliga 
standarddatabaser, program m.m. 
skall användas. Flygvapenfrivilliga 
skall vara systemägare. Beslutades 
vidare att ytterligare se över och 
bearbeta föreliggande förstudie som 
grund för slutlig offert. En slutlig 
offert omfattande funktionalitet, 
kostnad m.m. samt ett avtal för ägande 
skall vidareutvecklas. Dessutom skall 
tas fram underlag för support även 
omfattande övrigt ITsystem för 
central och regional nivå.
 Kenworld valdes som leverantör i 

jämförelse med andra lösningar främst 
på grund av föreslagen överlägsna 
systemlösning, mycket lägre kostnad, 
utvecklingsvänlig, leverans inom 
lagda tidsramar samt tryggheten 
efter ett mycket väl fungerande stöd 
i nästan 15 år.
 Om intresse finns hos andra orga
nisationer att ansluta sig till vårt 
koncept så är dessa välkomna.

Roland Sterner

Riksförbundsstyrelsen beslutade på 
sitt möte den 1920 november att 
välja företaget Kenworld i Söderhamn 
som systemleverantör av ny hemsida, 
medlemsregister m.m.
 Flygvapenfrivilligas kansli har 
under 2011 gjort en bred undersökning 
av både övriga frivilligorganisationers 
hemsidor och register men även 
övriga applikationer på marknaden. 
Syftet har varit att från den utveckling 
som skett inom området de senaste 10
15 åren ersätta befintligt system med 
ett mer lätthanterligt och inbjudande 
koncept.
 Målsättningen är nu att ha en 

Beslut om ny hemsida och medlemsregister!

En tidig måndagsmorgon i november 
anlände nio kurschefsaspiranter till 
Frivilligskolan i Halmstad. Efter 
vederbörlig inmönstring hälsar 
skolchefen Anders Troedson med 
skolledningspersonal kurs chefs
kursens lärare och elever väl komna till 
frivilligskolan. Skolchefen informerar 
om skolan och den kommande 
utbildningsveckan och lämnade 
sedan över kursen till kurschefen Bo 
Alfredson och hans instruktörer Ulf 
Hammarlund och Charlotta Öhgren.
 Eleverna som kommer från För
svarsutbildarna, Sjövärnskåren, Fri
villiga radioorganisationen, Lottorna 
och Flygvapenfrivilliga representerar 
en mycket bred civil och militär 
kompetens. Kursen genomförs främst 
i dialogform och med en hel del 
grupparbeten – under handledning 
– samt enskilda arbeten. Varje elev 
fick under kursen arbeta med en egen 
konkret kurs där eleven är inplanerad 
att vara kurschef.
 Ett antal gästföreläsare deltog 
också för att ytterligare höja den redan 
höga standaren på kursen. Bland 

gästföreläsarna kan nämnas chefen för 
övnings och skjutfältsavdelningen i 
Halmstad garnison, ett befäl från 
P7 med mångårig erfarenhet av 
Fri villigorganisationernas kurs verk
samhet samt en officer ur Lv 6. Den 
senare utbildade i verk sam hetssäkerhet 
och riskanalys.
 Ett uppskattat moment var när 
en representant från avdelningen 
för fysiskt stridsvärde vid Halmstad 
garnison berättade om Försvarsmaktens 
syn på fysiskt stridsvärde med åt
följande fysisk aktivitet.

 Kursen avslutades på lördagen 
med bl a utvärdering och försvars
information. Nio nöjda elever är 
nu lite mer förberedda inför sina 
kommande kurschefsroller.
 Under 2012 kommer två kurs
chefskurser och två repetitionskurser 
för kurschefer att genomföras, läs mer 
på Flygvapenfrivilligas hemsida. 

Bo Alfredsson                                                                                                            
Kurschef

Från vänster: Larsåke Paulsson. Tiina Marberg, Adam Brus och 
Claes-Åke Henriksson
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Under höstlovet vecka 44 hade 
region Nord sin höstkurs på F21, 
ett 20tal tappra elever hade anmält 
sig och var redo att utmana sig 
själva. Denna något kortare kurs 
som startade söndagen 30 oktober 
och fortsatte fram till torsdagen 3 
november fylldes med allt det goda 
som FVR N ungdomsutbildningar 
brukar innehålla.
 
När ungdomarna fått utrustning, träffat 
sina instruktörer och någonstans att 
bo så började utbildningen. Eleverna 
delades upp i 4 grupper under ledning 
av Ledarkurselever. Därefter hade 
GK och FK utbildning i skarp egg, 
karta och kompass, samband och 
självskyddsutbildning. LK fick ha 
ett flera timmar långt ledarskapspass 
som introducerades av ordförande 
för FVR N. Passet var inriktat mot 
att vara en förberedande utbildning 
inför de centrala instruktörskurserna.
 En av dagarna besökte vi hund
tjänstenheten på F 21 där fick vi 

Ett höstlov i FVR N, 
fyllt med det goda 

information om hundtjänsten och vilka 
krav som ställs på För svarsmaktens 
hundar. Eleverna fick också provsma
ka hundgodis: ”USCH!” anser LK 
Emilsson.
 Under kursen hade vi ett fö del
sedagsbarn som vi firade, inte med 
hundgodis utan något mycket godare, 
grönpåse, värmeljus och prinsesstårta, 

förmodligen en födelsedag som vi 
kommer att minnas under lång tid.

Nu var det dags med fältdygnet. På väg 
ut mot förläggningsplatsen väntade 
moment som var förberedande in
för en natt ute i skogen. Hugga ved 
och göra klart slanor och ruskor.   
 Tälten restes och en lugn natt nalkades 
över de eldposter som va kade över sina 
sovande kamrater. 
 Morgonen gryr och dagens första 
uppgift var att camouflera tälten med 
att dölja de skarpa konturerna genom 
att sätta slanor mellan tälten och 
maskeringsnätet. Därefter fick de besök 
av Louise Levin som skulle skriva en 
artikel om deras ”frivilliga lov”. Senare 
på väg tillbaka mot F21 fick eleverna 
ett flertal uppgifter att lösa. Momenten 
innehöll utbildningskontroll på 
skyddsmask, sjukvård och ledarskap 
samt avståndsbedömning. Den tuf
fa avslutningsdagen avrundades 
med en gemensam middag, för att 
sedan åka hem och fortsätta att ha 
höstlov, precis som många andra 
ungdomar gör, dvs. de som inte är med 
i Flygvapenfrivilliga.

Helena Dahlén
Instruktör FVR N

Födelsedagsfest

Uppställning inför förläggningstjänst
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vill Du bli medlem i  
flygvapenfrivilliga  

kan Du gå in på vår hemsida 
www.fvrf.se 

fyll i ansökan samt ange  
den region Du vill tillhöra.

Du som är markstridsutbildad 
kan ansöka om medlemskap i  

markförsvarsförbundet.

Vi utbildar underrättelse-
soldater för placering i 
Hemvärnet.

Många av Försvars- 
maktens officerare har 
börjat sin karriär inom 
ungdomsverksamheten.

Vi utbildar ungdomar i 
ålder 15 till 20 år med 
huvudinriktning 
mot flygverksamhet.

Vi utbildar också 
personal att tjänstgöra 
inom vakt och skydd, 
flygplatsdrift och under-
håll samt räddning, 
röjning, reparation och 
markförsvar.

Flygvapenfrivilligas logotyp består av  
Flygvapnets emblem och en vårdkase.

Flygvapenfrivilligas huvuduppgift 
var under lång tid, 1962 till 1994, 

att vara en del av Flygvapnets optiska 
luftbevakning, därav valet av logotyp.

6 sid FVRV.indd   2 2011-11-21   12.15

Nu kan du informera om och enklare rekry
tera dina kamrater till Flygvapenfrivilligas 
verksamhet. Vi har tagit fram en ny 
informationsfolder som bifogas i detta 
nummer av tidningen för våra medlemmars 
kännedom
 Syftet med arbetet har varit att vi 
vill ha en infofolder som i bild och 
med populär skrift beskriver Flyg
vapenfrivilligas verksamhet och är avsedd 
för såväl ungdomar som vuxna. Vi 
har i utformningen av foldern varit 
försiktiga med uppgifter som snabbt 
kan skifta i innehåll som exv. tider, 
adresser, ersättningar mm. Tanken är 
att den allmänna informationen ska 
väcka intresse och visa vägen in till 
Flygvapenfrivilligas hemsida för att 

där hitta mer specifik information om 
hur man blir medlem och vilka kurser 
som erbjuds samt övrig information om 
Flygvapenfrivilligas verksamhet.
 I mittdelen av foldern finns FVRF 
logotyp, detta utrymme går att byta ut 
och använda till regional info vid exv. 
rekrytering, flygdag, större aktivitet mm.  
Beställning av foldern sker via epost till:

lars.pettersson@fvrf.se                                    
Vill ni ha egen regioninfo i logotyprutan 
så bifogas texten med beställningen.  
All beställning går ALLTID via er 
”egen” kanslichef, det tar ca 10 dagar 
efter beställning tills ni har foldern hos 
angiven mottagareadress. Kostnaderna 
faktureras FVRF centralt.

Lars Pettersson

Beställ vår nya informationsfolder!

Flygning, fältförläggning, flygvapnets 
uppgifter eller varför inte prova på hur 
det fungerar på en observationsplats? 
Detta var lite av vad ungdomarna ur 
Flygvapenregion Mitt fick prova på 
under höstlovet.
 Under fyra dagar samlades ung  

FVR Mitt genomförde ungdomskurs på Frösön

Piloten Patrik Brorsson ger de sista instruktionerna innan avfärd.
Foto: Mats Karlström

domar ur grund och fortsätt ningskursen 
till Dagsådalens skjutfält utanför 
Östersund. För grundkursen gällde 
det att få prova på hur det är att bo 
i en fältförläggning. Det varvades 
bland annat med teori om flygvap
nets uppgifter i fredstid, orientering 

för ungdomsidrottsmärket, hur orga
nisationen i FVRF och FVR M ser ut, 
samt skytte med ungdomsvapen för att 
nämna några saker.
 Fortsättningskursen fick visa att 
de hade kvar sina kunskaper och 
färdigheter i att bo och leva i fält
förläggning. Som ett led i samarbetet 
med hemvärnsunderrättelsekompaniet 
i Östersund fick eleverna pröva på hur 
det är att bemanna och rapportera från 
en observationsplats.
 Eleverna sattes också på prov med 
att skjuta med ungdomsvapen samt 
att genomföra en orientering för 
ungdomsidrottsmärket.
 Eleverna ur fortsättningskursen 
fick även chansen att se Östersund 
från ovan, detta genom en mycket 
uppskattad flygtur med en Saab 
Safir, även känd som SK 50. Flyg
ningen varvades med avionik och 
flygplanlära.

Christer Andersson
FVR M



21

Vill Du vakta slotten -  
Anmäl dig till högvaktstjänst

Under 2012 kommer FVRF att re
krytera mot och starta upp en ut
bildning som syftar till att möta 
Flygvapnets behov av stöd inom 
R3funktionerna; räddning, röjning 
och reparation. 
 Inledningsvis sker utbildningen 
mot förmåga inom CBRN respektive 
fälthållning. Vidare utredning får visa 

om och hur utbildningen eventuellt 
kan breddas mot övriga R3funktioner. 
 Första utbildningen sker riktat mot 
rekrytering och verksamhet inom 
Flygvapenregion Syd. Utbildningen 
är planerad att genomföras på Rinkaby 
övningsområde utanför Kristianstad,  
utbildningstiden är två veckor i juni. 
 Rekrytering och information om 

Utbildning mot Flygvapnets R3-funktion

kommande utbildning startar upp 
under december månad, både genom 
information på FVRF hemsida 
och genom information direkt till 
killar och tjejer som gjort värnplikt 
och som bedöms därifrån ha bra 
bakgrund.

Jan Otterström 
FVRF kansli

Under 2010 påbörjade FVRF, som 
sammanhållande att tillsammans 
med övriga frivilligorganisationer, 
uppgiften att rekrytera soldater som var 
intresserade att ingå i Högvaktstyrkan. 
 Inför 2012 har Försvarsmaktens 
behov av soldater ur frivil lig orga
nisationerna för att genomföra Hög
vakt blivit än tydligare.
  En ytterligare rekryteringskampanj 
ska genomföras och erforderlig kom
pletteringsutbildning planeras för 
genomförande under första halvåret 
2012. Målet är att ett antal soldater 
ska vara kompetenta högvaktsoldater 

beredda att genomföra högvaktstjänst 
från och med juli 2012.
 Utöver de som redan anmält sitt 
intresse och som kommer att kon
taktas av oss  vilka vill vi då främst 
rekrytera till 2012 års högvaktstjänst? 

Önskvärt med medlemmar ur frivilliga 
försvarsorganisationer som: 

l genomfört värnplikt och gärna 
under den tiden deltagit i 
Högvakt 

l genomfört Försvarsmaktens nya 
GMU

l genomfört Hemvärnets 
tremånadersutbildning och gärna 
genomfört Högvakt 

l har gällande eller nyss utgånget 
skyddsvaktsförordnande, vilket i 
så fall kommer att förnyas

l har genomfört närkamps
utbildning block A

l har utbildning på AK5C. 
Omskolning från andra vapen
typer kommer att genomföras. 

Då det övergripande målet för fri
villigorganisationerna är att över tid 
hålla en pool av soldater som har 
kom petens att genomföra Högvakt, 
kommer rekryteringen att breddas mot 
alla som gjort värnplikt, genomfört 
hemvärnets introduktionsutbildning 
eller GUF (TFU).
 Ytterligare information kom mer 
efterhand att finnas på fri villigorga
nisationernas hemsidor.
 Har Du frågor/funderingar redan 
nu, får Du gärna höra av Dig till 
FVRF kansli, via mail till

jan.otterstrom@fvrf.se

Jan Otterström, FVRF
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LSS Sommarskola Frösön 2011

Upprättande av radio 180 under en 
lektion i sambandstjänst. 
Foto Christer Andersson

Rättning - framåt! Ett exercispass i kvällssolen över Frösön. 
Foto: Christer Andersson

Flygplatsförstärkning i Norr

I västra Sverige finns en grupp fri
villigpersonal ur FVRF som är ut
bildade i flygplatsförstärkning. Det 
innebär att gruppen kan hantera fält
hållning av främst civila flygplatser 
samt handling av materiel som ska 
flygtransporteras. Gruppen i Väst var 
bl.a aktiva i att på Örebro flygplats 
lasta svenskt understöd som gick till 
det katastrofdrabbade Haiti. 
 Flygplatsförstärkning är en för
måga som både Flygvapnet och MSB 
efterfrågar.

 En motsvarande grupp som i Väst 
ska nu rekryteras och utbildas i Norr. 
Gruppen ska även ges kompetens att 
stödja Flygvapnets funktion inom R3 
vad gäller fälthållning och handling.
 Ansvarig för att etablera flyg
platsförstärkningsgruppen i Norr 
är Christer Törnlund, som tidigare 
arbetat vid F 21 med ansvar för 
flygplatsfrågor. 
 Rekrytering och information om 
kommande utbildning startar upp 
under december månad, både genom 

information på FVRF hemsida och 
genom information direkt till killar 
och tjejer som gjort värnplikt och som 
bedöms därifrån ha bra bakgrund.
En motsvarande funktion kommer på 
sikt även att etableras i södra Sverige.

Jan Otterström  
FVRF kansli 

Under sex dagar har 80 ungdomar från 
den norra delen av Flygvapenregion 
Mitt fått lära sig hur det går till att 
leva det gröna livet vid sommarskolan 
på Frösön.

Strax före kl 11 anländer de för
väntansfulla ungdomarna till Frösö 
Parks område, före detta Jämtlands 
flygflottilj F4. Kjell Lundström, 

engagerad instruktör inom FVRF, 
ger direktiv och samlar eleverna för 
avlämning till skolchefen. Major 
Marcus Pilblad från Luftstridsskolan 
hälsar i sin roll som skolchef alla 
välkomna, därefter följer en rad 
genomgångar.

Programmet för veckan har arbetats 
fram av Mats Karlström och Christer 

Andersson i samarbete med LSS i 
Uppsala. Eleverna fick lära sig hur 
de uppträder och bär sin uniform, 
eller skyddskläder som det kallas för 
ungdomar. De fick också exercera, bo 
i förläggningstält 20, genomföra en 
orientering samt öva sjukvård mm. 
En av höjdpunkterna var att få besöka 
Teknikland och där få prova på 
flygsimulatorn JA 37 Viggen. Veckan 
avslutades med en strapatsmarsch. 
Korvgrillning och samvaro var sista 
programpunkten på sommarskolan.

Text och bild:
Christer Andersson

FVR M
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Kursverksamhet 2012 – Central utbildning

Dialog med HKV FRIV angående kurser 2012 ge
nomfördes i slutet av november. Nedan redovisas de kurser 
vi äskat medel för och planerar att genomföra. Med stor 
sannolikhet kommer inte alla dessa kurser att ges som 
uppdrag medan andra kurser kommer att läggas till.

Kurserna kan inte sökas nu eftersom vi får uppdrag och 
tilldelning av medel för 2012 i slutet av december. Detta 
innebär att först när kurserna finnas på vår hemsida 
och på Utbildningsportalen under januari 2012 kan 
kursansökan lämnas in.

 Förband Kategori Kursbenämning Vecka
 F 17/Ronneby GU Grundläggande soldatutbildning för frivilligpersonal, GUF 4445
 KU Flygbasjägare sommar 2425
 IK Instruktörskurs, IK 3 17
  IK Instruktörskurs, IK 3 45
 F 17/H-stad GU Grundläggande soldatutbildning för frivilligpersonal, GUF 3233
 KU KU Säkförband, (Baltzar) 4546
 KU R3 2324
 KU Övningsledare (Utbildningssäkerhet) 13
 IK Kurschefskurs 10
 IK Kurschefskurs 45
 IK Kurschefskurs rep 13
 IK Kurschefskurs rep 47
 IK Instruktörskurs, IK 12 1213
 IK Instruktörskurs, IK 12 3233
 IK Instruktörskurs, IK 12 4647
 IK Instruktörskurs, IK 3 33
 IK Instruktörskurs, IK 4 10
 IK  Instruktörskurs, IK 4 33
 IK Instruktörskurs, IK 4 47
 IK HL Handledare instruktör 10
 IK HL Handledare instruktör 26
 IK HL Handledare instruktör 39
 F 21 KU Grundkurs vinter 12
 KU Flygplatsförstärkning (Handling m.m.) 2829
 LSS GU Grundläggande soldatutbildning för frivilligpersonal, GUF 2122
 KU Instruktörsverksamhet 26
 P 7 GU Grundläggande Hemvärnsunderrättelsekompani, GK HvUnd Sommar/höst
 GU Fortsättningskurs, Hemvärnsunderrättelsekompani, FK HvUnd Sommar/höst
 Eso KU Instruktörsverksamhet 201209 
   2425

Föreutom ovanstående kurser genomförs under 
2012 regional utbildning i form av ett omfattande 
ungdomsprogram samt regional vuxenutbildning. 

Information om detta får Du via respektive Region/
Specialistförbund.
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Historiskt är den optiska luftbevakningen 
och dess efterföljare LOMOS, vilka 
organiserades inom Flygvapnet, den 
huvudsakliga bakgrunden till dagens 
Underrättelsekompani i Hemvärnet, 
HvUndkomp.
 FVRF har ansvar för att rekrytera 
och utbilda 84 underrättelsesoldater, 
som sedan skriver frivilligavtal för 
placering i ett HvUndkompani.
 Totalt organiseras sju stycken 
HvUnd kompanier i sju olika Hv
bataljoner från Jämtland i norr till 
längst ner i Skåne. Sin uppgift löser 
kompaniet i huvudsak inom sitt 
närområde, men ska vara beredda att 
omgruppera till andra platser inom 
landet och där lösa sin uppgift.
 Uppgiften löses antingen som 
övervakning/spaning från en fast 
observationsplats eller som rörlig 
övervakning/spaning inom ett angi
vet område. De observationer som 

görs rapporteras till HvUndkomp 
ledning för sammanställning och 
vidarerapportering till högre staber. 
Underlaget är en del av det sam
manställda underlag som ligger till 
grund för beslut om hur våra förband 
och andra resurser ska nyttjas.
 Tjänsten som underrättelsesoldat är 
mångfasetterad och ofta ansträngande. 
Förutom huvudtjänsten handlar det 
om eget och gruppens välbefinnande 
och överlevnad. Det handlar om 
strid i viss omfattning, förplägnad, 
förläggning, sjukvård och för vissa 
underrättelsesoldater även hundtjänst.
Ett HvUndkomp består av:
kompanistab, ledningstropp, 
flygtropp, trosstropp, 3 st under
rättelseplutoner varav en arbetar 
med stöd av hundar

Underrättelsesoldaterna är placerade i 
de underrättelsegrupper som organiseras 

Underrättelsesoldat i Hemvärnet, 
en spännande uppgift

inom de tre underrättelseplutonerna.
Hemvärnets engagemang och insatser 
vid t.ex. översvämningar, bränder 
och personeftersök är exempel på 
andra uppgifter där Hvsoldaterna är 
efterfrågade och ofta tas i anspråk för. 
 FVRF kommer under 2012 att 
förtsätta rekrytera och utbilda till Hv
Undkompanierna. Rekryteringen till 
2012 års utbildning kommer att starta 
upp under december/januari, bl.a via 
information på FVRF hemsida.
 För en utbildad underrättelsesoldat 
finns sedan möjligheterna att efter
hand vidareutveckla sig inom den 
egna tjänstegrenen samt utbilda sig 
till instruktör.
 Har Du redan nu funderingar/frågor 
kring tjänsten som underrättelsesoldat 
kan Du höra av Dig till FVRF kansli 
via mail: jan.otterstrom@fvrf.se

Jan Otterström, FVRF kansli

Under vecka 44 kom 18 elever och 6 
lärare från Bellevuegymnasiet i Malmö 
till FMTS i Halmstad. Rekrytering av 
eleverna gjordes av lärarna på skolan 
och riktades mot ungdomar med 
invandrarbakgrund som normalt inte 
söker sej till försvarsmaktens kurser. 
Detta i linje med FM inriktning att 
öka rekryteringen av personer med 
invandrarbakgrund. Målsättningen med 
kursen var att eleverna skulle få en inblick 
i militärlivet och en allmän information 
om Försvarsmaktens yrken. Personlig 
utveckling genom gemenskap och 
utmaningar var en del av målsättningen, 
målen uppnåddes till 100 %.

Bellevuegymnasieelever intar FMTS i Halmstad

 Kurschef var kn Thomas Nylin som 
hade två instruktörer till sin hjälp. 
Kursledningen hade en intensiv vecka 
med tjänst dygnet runt och massor 
med frågor från vetgiriga elever. F 17 
Frivilligsektion stöttade kursen på ett 
alldeles utmärkt sätt. 
 Eleverna genomförde en jobbig och 
givande vecka med aktiviteter från 
tidig morgon till sen kväll, ja även 
någon natt då det stod tältförläggning 
på programmet. Besök i hangarer och 
garage där flygplan, stridsvagnar och 
övrig militär material visades. Boende 
i logement, exercis och uppställningar 
tillhörde de dagliga övningarna. Resa 

militärtält med överliggning, prova 
på att skjuta, sjukvårdstjänst och 
försvarskunskap var bara några av 
alla de ämnen eleverna fick pröva på.
 Utlovat flygpass fick ställas in pga 
för dåligt väder men eleverna har 
flygpasset till godo. Eleverna och 
medföljande lärare var jättenöjda 
med kursen och flera av eleverna 
sa att de skulle fortsätta på FVRF 
ungdomskurser. Flygvapenfrivilligas 
förhoppning är att vi i framtiden ska 
få uppdrag och medel för att kunna 
genomföra liknande projekt över 
landet.

Lars Pettersson, FVRF                                                                                                 


