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Ossi Koukkula 
har ordet

I mitten av oktober tillträdde jag som 
generalsekreterare. Tack till riksför-
bundsstyrelsen som gett mig detta 
hedersamma uppdrag. 

Den närmaste tiden kommer jag att 
sätta mig djupare in i FVRF verk-
samhet. Samtal med våra uppdrags-
givare och samarbetspartners ser jag 
som en viktig del i mitt uppdrag. 
Men framför allt ser jag fram emot 
att få möta er unga, vuxna och se-
niora medlemmar ute i regionerna. 
Era synpunkter och erfarenheter är 
viktiga ingångsvärden för att vi skall 
kunna bibehålla en bra rekrytering 
och fortsatt hålla hög kvalité i vår 
verksamhet.

Vid de utbildningsbesök som jag hit-
tills genomfört har jag träffat entusi-
astiska och kompetenta instruktörer 
och engagerade och intresserade 
elever. Det är stimulerande och res-
pektingivande att möta er som frivil-
ligt avsätter tid för göra en insats för 
Flygvapnet och Försvarsmakten. 

Verksamheten som vi genomfört 
under 2013 har i allt väsentligt ge-
nomförts med goda resultat och hög 
kvalitét. Vårt huvudmannaskap för 
instruktörsutbildningen har ytter-
ligare utvecklats. De frivilliga för-
svarsorganisationerna och Försvars-

makten har under året tillförts ett 
välkommet tillskott av nya skickliga 
instruktörer.  

Central vuxen- och ungdomsutbild-
ning har som vanligt genomförts 
på ett professionellt sätt, dock har 
vi inte riktigt kunnat genomföra re-
gional vuxenutbildning i den om-
fattning som vi hade planerat. Även 
Försvarsmaktens besparingar under 
2013 har till del påverkat vår utbild-
ningsverksamhet i form av några in-
ställda kurser. 

Planeringen inför 2014 är i skri-
vande stund i sitt slutskede. Vi ge-
nomför diskussioner med HKV om 
nya uppdrag för FVRF att ansvara 
för. Bland annat är inriktningen från 
HKV att FVRF skall överta ansvaret 
för genomförandet av all ungdoms-
verksamhet från flygvapnet. Det 
finns flera utmaningar i detta men 
vi anser att inriktningen är rätt och 
att FVRF är beredd att åta sig upp-
giften. Detta förutsätter givetvis ett 
fortsatt bra stöd från flygvapnets oli-
ka verksamhetsställen. Vidare analy-
serar vi tillsammans med HKV om 
vi skall återuppta det internationella 
flygungdomssamarbetet inom ramen 
för IACE. Vi för samtal med krigs-
förbandschefer om ett utvecklat stöd 
för deras verksamhet. Främst gäller 

detta instruktörer och stödverksam-
het för GSS/T.

Vi har även i uppdrag att studera 
möjligheten att kunna ansvara för 
och genomföra kombattant utbild-
ning av civila vid flygvapnets verk-
samhetsställen. Vi strävar även efter 
att få igång med dialoger med HKV 
om fler befattningar för frivilliga i 
krigsorganisationen. På grund av att 
Försvarsmakten behöver utvärdera 
de ekonomiska förutsättningarna för 
2014 så kommer vi att få våra slut-
liga verksamhetsuppdrag för 2014 
tidigast under januari månad.  

Försvarsområdet genomgår nu den 
största förändring som skett i mo-
dern tid. Ett nytt försvarsbeslut är 
under beredning. Det känns utma-
nande och spännande att då få vara 
delaktig i att utveckla, inrikta och 
samordna verksamheten i en frivillig 
försvarsorganisation.  

Det är min övertygelse, efter drygt 
40 år som flygvapenofficer i För-
svarsmakten, att FVRF verksamhet 
och de frivilliga medlemmars insat-
ser och kompetenser även i framti-
den kommer att utgöra en kostnads-
effektiv och betydelsefull funktion 
för att stödja flygvapnet, och andra 
organisationer i deras uppdrag och 
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Faktaruta ny Generalsekreterare
Namn: Ossi Matias Koukkula
Ålder: 61 år
Familj: Gift med Kristina. Dotter med man och två barnbarn
Bor: Lägenhet på Lidingö
Uppväxt: Född i Finland. Vid fem års ålder flyttade familjen från Fin-
land till Söderbärke i Dalarna. Har från 22-års ålder bott i Stockholms-
området.
Civil utbildning/arbete: 7-årig folkskola, två årig industriskola, gym-
nasieutbildning i samband med anställning i Försvarsmakten. Arbetat 
två år som svarvare vid Fagersta Bruk.
Militär utbildning: Plutonofficersutbildning 1972-1974, Kompani-
officersutbildning 1978, FHS stabskurs 1988, FHS chefskurs 1989-
1991, FHS IHT 1998 och Finska Försvarshögskolans totalförsvars-
kurs 2000.
Militära grader/urval: Furir 1973, Sergeant 1977, Fänrik 1978, Ma-
jor 1988, Överstelöjtnant 1991, Överste 1998, Brigadgeneral 2005.
Militära befattningar/urval: Lärar- och chefsbefattningar vid Flyg-
vapnets Stridslednings och luftbevakningsskola StrilS. Olika chefsbe-
fattningar vid flygstaben och HKV med inriktning på FM planering 
och ekonomi. Militärsakkunnig vid Försvarsdepartementet. Försvars-
attaché i Finland och Estland. Chef för Test och Evaluering av för-
svarsmateriel vid Försvarets Materielverk. Pension efter drygt 40 års 
tjänstgöring.
Erfarenhet av frivillig försvarsverksamhet: Praktiskt under 1970- 
och 80 talet med de optiska luftbevakningssystemen, OPUS och LO-
MOS. Övergripande i samband med FM inriktningar och avvägningar 
inför försvarsbeslut o.dyl.
Höjdare: Ett flygpass i en JAS 39 med FMV:s chefsprovflygare.
Kör: Volvo. Nr 9 sedan körkortet 1970.
Intressen: Morfar, golf, motion i olika former, resor, Leksands IF.
På nattduksbordet: Dagens Nyheters korsord och Sudoku, ibland en-
bok. Just nu Leif G.W;s senaste.

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

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

Lars Pettersson - Tel. 070-58 000 59 
lars.pettersson@fvrf.se

Tord Wallin - tel. 08-514 392 96 
tord.wallin@fvrf.se

Ekonomi:  
Ulla Broberg - Tel. 08-514 392 85 
ulla.broberg@fvrf.se

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

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 för   korta artiklar för att passa  
format och spara plats

Tryckt på Ljungbergs Tryckeri, Klippan

Önskar alla läsare en 

God Jul
och ett 

Gott nytt år

uppgifter. Utifrån denna övertygelse 
kommer jag att arbeta i mitt uppdrag 
som generalsekreterare för FVRF. 

Vill uppmärksamma dig till att söka 
upp FVRF centrala eller regionala 
webbsidor samt www. frivilligut-
bildning.se. Där finns bland annat 
flera intressanta utbildningar och 
kurser att anmäla sig till under 2014. 

Avslutningsvis vill jag rikta ett tack 
till min företrädare Roland Sterner 
för ett långt och hängivet arbete för 
Flygvapenfrivilliga och för vår med-
lemstidning. 

Jag tar nu över som ansvarig utgi-
vare.  Ser fram emot att få in många 
spännande och intressanta bidrag om 
FVRF verksamhet som vi kan delge 
våra läsare.
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Claes Ersing 
har ordet

Oj, vad tiden går fort. Jag tycker inte 
att det var så länge sedan jag följde 
ett flertal sommarkurser och redan 
nu står, som man säger, julen ”för 
dörren”.

En hel del har hänt under hösten, 
det mesta bra, men en del kan göras 
bättre. 

Flygvapenfrivilliga har fått en ny ge-
neralsekreterare. Vår förra, Roland 
Sterner, har valt att efter mer än 10 
år sluta som GS.

Jag vill, även här, tacka Roland för 
ett strålande arbete inom vår verk-
samhet. Roland kom till Flygva-
penfrivilliga när vi befann oss i ett 
turbulent läge, men har på ett för-
träffligt sätt lotsat oss fram till vad vi 
är i dag, TACK Roland!

Vår nye GS, Ossi Koukkula, har 
snabbt och smidigt satt sig in i vad 
vi i Flygvapenfrivilliga kräver av 
honom, och det är inte lite det.  Väl-
kommen Ossi!

Ungdomsverksamheten tar ytterliga-
re några viktiga steg framåt. Vi kom-
mer att fr.o.m år 2014 ta över Flyg-
vapnets sommarskolor för ungdom 
och på sikt även vinterutbildningen. 
Detta får ses som ett gott betyg för 
FVRF att vi fått det förtroendet av 
Flygvapnet, vi kommer att förvalta 
det väl och utveckla verksamheten 
efter bästa förmåga.

International Air Cadet Exchange, 
IACE, är en flyginriktad verksam-
het som bedrivs under två sommar-
veckor och troligtvis återkommer till 
oss under år 2015. Vi planerar för att 
sända ut 15 duktiga ungdomar i värl-
den och samtidigt är vi beredda att 
ta emot lika många från olika delar 
i världen.

Vårt arbete med att få oss tilldelat 
fler och så kallat skarpa uppgifter 
för den vuxna medlemsdelen fortsät-
ter, lika envist och med samma kraft 
som tidigare. 

Seniordelen av Flygvapenfrivilliga 
växer sakta men säkert, och det är 
mycket trevligt. Vi upplever att man 
över landet engagerar sig i fler och 
fler regionala verksamheter. Målet 
med seniorverksamheten är ju bl.a. 
att träffas och minnas, ”för visst var 
det bättre förr…”

Vad som ställt till en hel del pro-
blem för oss är omorganisation av 
flottiljernas frivilligsektioner. Det 
stöd som ska ges till vår verksamhet 
fungerar olika över landet, på en del 
frivilligsektioner önskar vi oss ett 
bättre stöd. Ett minskat stöd ställer 
till problem och påverkar vår utbild-
ning negativt. Men problem är till 
för att lösas, vi samarbetar nu, nära 
och direkt med FV frivilligavdelning 
för att nå bästa möjliga stöd för den 
frivilliga försvarsverksamheten.

Jag önskar Er alla en 
God Jul  
och ett  

Gott Nytt År.

Claes-G. Ersing,  
ordf. RFS

Flygvapenfrivilligas Riksstämma  
genomförs den 18-19 oktober 2014,  

planerat till LSS, Uppsala

Du kan läsa mer om tider, motioner och proposistioner, 
röstlängder, mm på Flygvapenfrivilligas hemsida  

www.fvrf.se



5

Efter att jag varit Riksförbundssty-
relsens ordförande år 2000-2004 
och generalsekreterare t.o.m. 2013 
känns det nu bra att få lämna över 
ansvaret och arbetsuppgifterna till 
nya krafter. Det är onekligen myck-
et som hänt och stora förändringar 
som skett under dessa år. I vår jubi-
leumsskrift så har jag gjort en sam-
manfattning. Flygvapenfrivilliga är 
ju som namnet anger i huvudsak in-
riktade mot att stödja Flygvapnet. I 
takt med att Försvarsmakten har fått 
nya inriktningar och uppgifter, som 
medfört stora förändringar, har även 
vår organisation sökt nya uppgifter 
och vägar. Det är positivt att vårt 
ansvar och uppdrag har ökat för en 
stark ungdomsverksamhet. Den ser 
nu ut att ytterligare växa i betydelse 
för främst Flygvapnets rekryterings-
behov, men även Hemvärnets. En 
stor utmaning har under senare år 
varit att vidmakthålla och utveckla 
en tydlig vuxenverksamhet. En bred 
vuxenverksamhet är ju grunden för 
en väl fungerande och utökad ung-
domsverksamhet. Glädjande är även 
att vi har utvecklat och står för en 
mycket kompetent instruktörsutbild-
ning, för alla frivilligorganisationer, 
och har en bred kader av egna kva-

lificerade instruktörer. Efterfrågade 
av såväl Försvarsmakten som andra 
frivilligorganisationer.

Jag har inte för avsikt att lämna efter 
mig ett testamente på genomförda 
och icke genomförda uppgifter, utan 
väljer att istället blicka mot framti-
den. Försvarsmakten redovisar i sin 
framtidsplan till regeringen vilka 
förmågor som saknas och vad som 
bör utvecklas. Medel och resurser 
är begränsade inom flera områden. 
Kompetens- och resursområden som 
Flygvapenfrivilliga kan fylla. Men 
för att utveckla detta erfordras att 
Försvarsmakten avsätter tid och i 
nära samverkan med oss analyserar 
behov och möjligheter. Men det be-
hövs även att man släpper på inställ-
ningen att ” frivilliga är som det var 
förr” och istället utgår ifrån att ”möj-
ligheterna är i princip obegränsade”. 

Tillsammans bör vi utveckla:
•	 En stark ungdomsverksamhet 

med Grund-, Fortsättnings- och 
Ledarskapskurser, Military 
Week Ends, sommarläger, vin-
terkurser, Air Camps, IACE, 
försvarsinformation m.m.

•	 Kompetenspooler för såväl 
insatsorganisationens som pro-
duktionsorganisationens behov. 
Dessa pooler kan bestå av In-
struktörer för utbildning och 
vidmakthållande av GSS, flyg-
plats- och flygbasdrift, handling 
av personal och materiel vid 
flygtransport, tekniksupport, 
underrättelsebearbetning och 
analys, högvaktstjänst, skydds-
vaktstjänst, flygbasjägarupp-
drag även internationellt, ramp-
tjänst, m.m.

•	 Befattningar i Insatsorgani-
sationen ex. bassäk, strilsäk, 
ramptjänst, underhållstjänst, 
flygledarjänst, tekniksupport, 
underrättelsetjänst, R3, flyg-
bassdrift m.m.

•	 Befattningar i Hemvärnet 
förutom inom Hvund ex med 
särskilda bassäkplutoner för 
flygvapnets baser, fälthållning, 
teknisk tjänst, logistik för flyg-
gruppernas åretrunttjänst m.m.

•	 Ge stöd vid planering och ge-
nomförande av övningar samt 
befattningar i övningsledning 
och som  A-, B- och C-styrkor.

Avslutningsvis vill jag tacka alla de 
positiva medlemmar och medarbe-
tare jag mött under åren för att ni ge-
nom ert engagemang medverkat till 
att Flygvapenfrivilliga är en fortsatt 
stark och respekterad organisation! 
Jag vill även framföra ett tack till 
våra olika samverkande organisa-
tioner och då framförallt till alla de 
anställda på olika positioner inom 
Försvarsmakten och Flygvapnet som 
så utomordentligt medverkat till vår 
organisations positiva verksamhet 
som stöd till en stark Försvarsmakt!

Hej kamrater 
Tack! och Välgång i framtiden!
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Från Flygvapenfrivilligas utbild-
ningsavdelning upplever vi nu en 
fortsatt tillströmning av elever till 
alla våra instruktörskurser.
 Ökningen i höst till Instruktörs-
kurs Tillämpning, IK T, som skulle 
genomförts på F 17 i Ronneby inne-
bar 18 sökande elever. GU-F kursen, 
som dessa IK T elever skulle öva 
med, blev inställd på grund av För-
svarsmaktens besparingsåtgärder. Det-
ta i sin tur skapade nya planeringsåt-
gärder för FVRF. 
 Fem elever valde att ta erbjudan-
det om att flytta i såväl tid som till ny 
plats, Eksjö. Här fick IK T eleverna 
ett mycket fint mottagande av kurs-
chefen GU-F, övlt Larsåke Paulsson 
och de kom snabbt in i verksamhe-
ten.

Kurschefen IK T Torbjörn Holm 
med instruktörerna Tord Wallin och 
Bo Gyllingtoft startade upp kursen 
med att kort repetera valda delar 
från IK G som ligger till grund för 

den avslutande kursen IK T. Däref-
ter startade de fem eleverna upp sitt 
förberedelsearbete med övnings-
plan och PM, riskanalyser, rek i öv-

Instruktörskurs 
Tillämpning i Eksjö

ningsterrängen och att göra materi-
ellbeställningar.
 Eleverna genomförde ca 4-5 lek-
tions- och övningspass där den pe-
dagogiska förmågan bedömdes. 
Ele verna fick även feedback på sin 
förmåga att tillämpa, ett för situatio-
nen, lämpligt ledarskap.
 Alla fem eleverna presterade 
mycket goda resultat och kursled-
ningen hade inga svårigheter att 
godkänna eleverna och önska dem 
lycka till när de nu ger sig ut i frivil-
ligverksamheten som instruktörer. 

Lars Pettersson
Instruktörsansvarig FVRF

Ik T eleven Charlotte Anderson leder knivutbildning

Ik T eleven Ted Hansson utbildar i hur yxan används
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FVRF och Markförsvarsförbun-
det deltog i en övning där 6 frivil-
liga fick lära sig agera undsätt-
ningsstyrka vid Combat Recovery.

Personnel Recovery är ett samlings-
namn inom NATO för alla åtgärder, 
t.ex. diplomatiska eller taktiska, 
som kan krävas för att undsätta en 
eller flera personer som på något 
sätt behöver räddas eller undsät-
tas med hjälp av militär personal. 
 Combat Recovery innebär und-
sättning och hämtning av personal 
under taktiska former, t.ex. piloter 
som störtat bakom fiendens linjer.

Första steget i en Combat Recove-
ry insats är att lokalisera personen/
personerna. Därefter kan man välja 
metod utifrån bl.a; Är de nödställda 
skadade? Finns det samband? Finns 
det egna förband på marken i när-
heten? Går det att flyga in med he-
likopter? När det finns samband med 
personen på marken kan instruktio-
ner och vägledning ges. 

Icke-konventionell undsättning
Om det finns ett eget förband i när-
heten som har möjlighet att undsätta, 
och den nödställde har kapacitet, 
kan icke-konventionell undsättning 
användas. Då får den nödställde in-
struktioner att gå i en viss riktning. 

Där ligger det egna förbandet gömt 
och när den nödställde kommer i 
närheten beordras denna att stanna 
och inta en icke-hotfull position. 
Medan truppen säkrar gör några en 
kontroll av den nödställdes identitet 
enligt SOP Link Up. När identiteten 
är fastställd tar truppen med sig den 
nödställde och försvinner tillbaka in 
i terrängen för vidare hjälp.

Undsättning med helikopter
Efter att helikoptern lokaliserat den 
nödställde leds den in med visuell 
signal t.ex. röksignal eller signal-
spegel. Den nödställde intar en icke-
hotfull och när helikoptern tar mark 
hoppar säkringsstyrkan ut och tar sig 
fram till de nödställda. Några kon-
trollerar identiteten medan de andra i 
styrkan säkrar området. När de nöd-
ställdas identitet är säkerställd leds 
de tillbaka till helikoptern, varefter 
säkrarna drar sig tillbaka växelvis 
för att sedan flyga iväg. 

Övningen
Vi var 6 frivilliga från Markförsvars-
förbundet som fick möjligheten att 
lära oss mer om hur undsättnings-
styrkan arbetar, både med och utan 
helikopter, initialt med teori kring 
Personnel Recovery och Combat 
Recovery och sedan 2,5 dagar med 
praktiska övningar.

Vi började torröva i terrängen, först 
icke-konventionell undsättning och 
sedan simulerade vi helikopter med 
hjälp av en minibuss. Efter några 
timmars övning av de olika momen-
ten och metoderna kunde vi kommu-
nicera med enbart handsignaler och 
ögonkontakt. Det är inte helt lätt att 
göra sig hörd under rotorn.
 Sedan kom den Hkp 10B vi skulle 
använda och efter en säkerhetsge-
nomgång blev det dags ta av huvud-
bonader, ta på hörselkåpor och till-
lämpa det vi övat in.
 Snabbt lärde vi oss att improvi-
sera efter situation och terräng så vi 
kunde säkra på olika sätt och ändå 
ta hänsyn till helikopterns säker-
hetsvinklar och avstånd. Under de 
kommande 2 dagarna genomförde 
vi flera uppdrag där vi evakuerade 
försvarsmaktspersonal som en del i 
deras övning.

Vi vill rikta ett stort tack till För-
svarsmaktens Överlevnadsskola i 
samverkan med Säkerhetsförbands-
avdelningen som alla bidrog till att 
göra detta till en lärorik, rolig och 
givande övning!

Text och bild:
Christopher Holland

KU Combat Recovery
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Helgen den 5-6 oktober genomfördes 
den årliga Instruktörskonferensen 
med Flygvapenfrivilliga som kurs-
ansvarig. Konferensen har nu i över 
10 år varit ett återkommande inslag 
i kursverksamheten för de frivilliga 
försvarsorganisationernas instruktö-
rer, i år igen förlagd på Hemvärnets 
Stridsskola, HvSS, i Vällinge.

Under utbildningshelgen deltog ca 
50 instruktörer och deltagarna kom 
från åtta av våra frivilliga försvars-
organisationer, men frågan är, när 
kommer alla organisationer vara re-
presenterade?

Efter att Jan Otterström, utbildnings-
chef Flygvapenfrivilliga, hälsat del-
tagarna välkomna och dragit upp 
riktlinjerna för helgens verksamhet 
hälsade C HvSS välkommen till 
HvSS. Överste Björn Olsson före-
läste om HvSS och beskrev verk-
samheten vid skolan.

Möte med de frivilliga 
försvarsorganisationernas Instruktörer

ningsområden genomfördes olika 
presentationer rörande instruktörs-
verksamheten. Här var alla deltagan-
de frivilliga försvarsorganisationer 
väl förberedda och hade trevliga och 
informativa redogörelser för sin or-
ganisations instruktörsverksamhet, 
Tack.

Major Mikael Lindholm från MHS-
H/FMLOPE, hade en mycket gi-
vande genomgång rörande instruk-

törsverksamhet. Mikael uppehöll 
sig kring FM nya och uppskattade 
handbok för instruktörer ”Handbok 
Utbildningsmetodik 2013”.

Stefan Hallén, C HKV PROD FRIV, 
som också gästade oss, kom med en 
del nyheter och tankar från sin posi-
tion. Stefan uttryckte sin glädje över 
att vi var många som samlats och 
underströk med STOR tydlighet hur 
viktiga vi instruktörer är för både 

C HvSS Björn Olsson

Lennart Back redogör för FRO utbildningsgång

Mj Mikael Lindholm informerar om Handbok Utbildningsmetodik 2013

Tema och inriktning är som alltid In-
struktörstjänst, ämnen som pedago-
gik och ledarskap kommer alltid upp 
till diskussion, så även denna helg. 
Tanken var också att vi på konferen-
sen skulle lägga stor kraft på frågor 
kring huvudman instruktörs pågå-
ende arbete och fortsatta inriktning.

Efter att närvarande utbildnings-
chefer redogjort för sina utbild-
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Göran Besedes rapporterar från 
Svenska Skyttesportförbundet

Intresserade  Instruktörer

Thomas Nylin AG-Instruktör informerar om årets genomförda kurser

Försvarsmakten och de frivilliga för-
svarsorganisationernas utbildning. 
Stefan underströk också att behovet 
av frivilliginstruktörernas tjänster i 
Försvarsmaktens verksamhet bara 
blir större och större.

Lördagen avslutades med en ut-
sökt trerättersmiddag i HvSS trev-
liga matsal. Efter middagen fortsatte 
kvällen, som hann gå över till natt, 
med en trevlig samvaro (och mas-
sor med tjänstesnack) på HvSS fina 
mäss, belägen i slottet.

Söndagen startade upp med alla 
elever på plats, pigga och vakna för 
ännu en dag i instruktörstjänstens 
tecken. Efter sammanfattning och 
reflektion över gårdagens aktivite-
ter kom vi snabbt igång med tre 
olika grupparbeten, ”Instruktören i 
allmänhet”, ”Förbättrad Instruktörs-
information” och ”ADL som en ut-
bildningsmetod”. 

Uppgifterna löstes under stor ak-
tivitet i sju tillfälligt sammansatta 
arbetsgrupper. Vid den efterföljande 
presentationen och de avslutande 
diskussionerna upplevde vi att det 
var frågor som tilltalade deltagarna. 
Många goda tips och råd tar vi med 
till vårt fortsatta arbete i AG/Instruk-
tör.

Jan Otterström avslutade den ge-
mensamma delen av konferensen 
och därefter uppdelades deltagarna 
organisationsvis för eget instruktörs-
arbete.

Det var tydligt att deltagarna upplev-
de årets konferens mycket positivt, 
flera deltagare framförde önskemål 
om att nästa års instruktörskonferens 
genomförs på samma plats. TACK 
HvSS för ert fina stöd denna helg!

Lars Pettersson                                                                                                            
Utbildningsavdelningen  

Foto: Lars Pettersson
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Flygvapenfrivilligas planeringsmöte 
inför kommande års verksamhet ge-
nomfördes under två dagar i mitten 
oktober. Ansvarig för mötets ge-
nomförande var utbildningschefen 
Jan Otterström och han var tydlig 
med att målet med tvådagarsmötet 
var: ”All planering för år 2014 ska 
vara klart när vi lämnar mötet”. 

Deltagande representanter, ordfö-
rande, ungdomsansvarig och kansli-
chef från de olika områden i landet, 
kom väl förberedda och hade med 
sig kursunderlag för såväl ungdoms- 
som vuxenutbildningen för år 2014.

Efter en inledande genomgång om 
vad vi skulle arbeta med under mö-
tet, vilka planeringsförutsättningar 
som vi skulle följa och en kort in-
formation om Försvarsmaktens pla-
neringscykel var vi så mogna för att 
starta upp vårt arbete.

Vi började med en ”laget runt” infor-

mation om hur innevarande år fort-
löpt, vi hade därefter en öppen och 
givande dialog i stormötesform. Här 
avhandlades det många kloka tankar 
och förslag på hur kurser och utbild-
ning kan genomföras.

Arbetet fortsatte sedan i mindre 
grupper (region/förbund) där kurs-
verksamheten för våra ungdomar 
och vuxna inför år 2014 planerades. 
I dessa grupparbeten var gruppmed-
lemmarnas aktivitet och inlevelse 
mycket stor och detta borgade för 
ett mycket gott planeringsresultat, 
vilket vi skulle få se vid slutredovis-
ningarna dag två.

Vid denna form av möten måste 
även den sociala delen få ta sin plats 
och tid, förutom ett mycket trevligt 
och givande möte hade vi också tid 
för en uppskattad gemensam middag 
på kvällen med tillhörande samvaro.

Min uppfattning är att mötet var 
mycket uppskattat från såväl ledning 
som från deltagarna och vi tackar 
dig Janne för fin ledning och ser 
fram mot ett spännande utbildnings-
år 2014.

Lars Pettersson                                                                                                               
Kanslichef FVR Syd 

Planeringsmöte 
inför 2014

En del av deltagarna i planeringsarbete inför år 2014

Högvaktstjänst
Information om Högvaktstjänst under 

år 2014, läs mer på www.fvrf.se
Tord Wallin
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Sommaren 2013 fullgjorde jag min 
instruktörsutbildning med kurs IK T 
och blev godkänd instruktör enligt 
Försvarsmaktens nya utbildnings-
system. IK T genomfördes på För-
svarets Personal Tjänstförbund, FPF 
kurs ”Krisstöd steg 3” i avlastande 
samtal grupp. Min handledare Åke 
Janneryd och jag började i god tid 
under våren att planera upplägget 
och kommunicerade detta med kurs-
chef Helene Kindström för att över-
ensstämma med kursens helhet. 

Vid mina lektionsgenomföranden 
fanns min handledare där för att 
sedan tillsammans med mig efter 
lektionen gå igenom en bedöm-
ningsmall hur både lektionen upp-
levdes av mig och min handledare. 

Min utbildning 
till Instruktör i den  

nya utbildningsgången  

Tillvägagångssättet kändes på alla 
sätt både tryggt och utvecklande. Jag 
känner mig mycket nöjd och tillfreds 
efter genomförd IK T och vill fram-
föra ett stort TACK till min handle-
dare Åke Janneryd. Han har hand-
lett mig på ett föredömligt sätt. Åke 
kommer att vara en förebild då jag 
nu själv även utbildat mig via Flyg-
vapenfrivilliga till handledare på de-
ras kurs Instruktörskurs handledare, 
IK HL.

Kursen IK HL genomfördes i okto-
ber på Frivilligskolan i Halmstad. 
Kurschef Anders Wall och instruktör 
Thomas Nylin gav oss sju kursdelta-
gare från olika frivilliga försvarsor-
ganisationer, en väl sammansatt och 
genomtänkt kurs, vilken ger en god 

grund att arbeta vidare inom egen or-
ganisation med handledarskapet. 

Vikten av att handledarskapet skall 
fortlöpa inom den egna organisa-
tionen efter genomförd IK T för in-
struktör framhölls speciellt. Jag kan 
varmt rekommendera IK HL- kursen 
för erfarna instruktörer som vill bi-
dra till den egna frivilliga försvars-
organisationens säkerställande av 
kompetenta nya instruktörer.  Avslut-
ningsvis ett stort TACK till Anders 
Wall och Thomas Nylin för en både 
trevlig och mycket givande kurs.

Annica Nordén  
Instruktör och elev på IK HL

Lärare och elever på kurs IK Handledare på Frivilligskolan i Halmstad
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Flygvapenfrivilligas nye GS, Ossi 
Koukkula, startade sin verksamhet, 
med ett besök på Frivilligskolan i 
Halmstad. Efter en kort lägesbe-
skrivning av Skolchefen mj Peter 
Kriborg, började besöket med In-
struktörskurs Handledare, IK HL. 
Handledarekursen som pågår under 
tre intensiva dagar leds denna gång 
av Anders Wall och Thomas Nylin. 

Lite senare på dagen fick Instruk-
törskurs Tillämpning, IK T påhäls-

Generalsekreteraren på besök  
hos blivande Instruktörer

Skolchen Peter Kriborg  
informerar GS

På besök hos IK Handledare

Instruktörskurs Tillämpning med lektion i värdegrund

ning. Kursen genomförs denna 
gång med övningstrupp hämtat från 
FVRF äldre ungdomskurser LK 1 
och LK 2. I grundplaneringen skulle 
kursen genomföras på en GU-F kurs 
på F 17 i Ronneby. Men på grund 
av besparingar inom Försvarsmak-
ten flyttades kursen till Halmstad 

och övningstruppen till IK T fick bli 
”äldre” ungdomar. Med lektioner 
och övningar ur kursplan GU-F blev 
detta arrangemang en alldeles yp-
perlig lösning och såväl lärare som 
elever var mycket nöjda. 

Generalsekreterarens besök avslu-
tades hos Instruktörskurs Grunder, 
IK G, som vid besöket hade sin sista 
utbildningsdag i sin två veckor långa 
kurs. Eleverna, 16 stycken som re-
presenterade sju olika frivilliga för-
svarsorganisationer var mycket nöj da 
med kursen och med sin kurschef 
Thom Gustafsson och kursens in-
struktörer. Eleverna var nu riktigt 
taggade och såg fram emot att åter-
komma till kurs IK T och slutföra in 
instruktörsutbildning.

Lars Pettersson                                                                                                                                   
Flygvapenfrivilliga
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JAS 39 lufttankar från en amerikansk KC-10 under övning Red Flag på  
Nellis flygbas utanför Las Vegas - Foto: F 17/FlygE

F 17 är sedan 1944 belägen på Bred-
åkrahed, har två JAS 39 Gripendivi-
soner och en flygbasbataljon i krigs-
organisationen. Utöver dessa finns 
grundorganisationen med flottiljstab 
och andra enheter vars uppgift är att 
stödja produktionen av flygtid på ett 
eller annat sätt.

Ronneby garnison, som F 17 är en 
del av, består förutom F 17 av: 3. 
Helikopterskvadron, flygverkstad 
(FMV), flygsystemkontoret (F 7), 
Fortifikationsverket, Sodexo (un-
derhåll av mark och byggnader), 
Securitas (vakten), Luftfartsverket, 
Bromma air maintenance (under-
håll av SK 60), Fazer (matsalen) och 
Förenade städ. Totalt ca 1000 perso-
ner, varav F 17 står för ca 700.

F 17:s huvuduppgift är beredskap 
såväl på marken som i luften. Mark-
beredskapen löses av IBSS, insats-
beredd skyddsstyrka. Vid ett larm 
från något av våra förråd så går 
IBBS dit och kontrollerar vad som 
hänt och säkerställer att inga intrång 
har gjorts.

Incidentberedskap luft består av en 
rote (två flygplan) som är i beredskap 
för att kunna gå upp och avvisa eller 
identifiera främmande flyg. Insatsti-
den varierar från tid och rum beroen-
de på hur omvärlden ser ut. Den kan 
variera från vanlig grundberedskap, 

Blekinge flygflottilj, F 17,  
ett av Flygvapnets  
två insatsförband

24 tim, till högsta, som är att föraren 
sitter i och är beredd att starta direkt. 
Naturligtvis kan man utnyttja de 
flygplan som är i luften för att öva till 
att identifiera andra flyg eller fartyg. 
 Incidentberedskap flyg är baserad 
på F 17 mer än 90 % av året.

Den dagliga tjänsten är främst inrik-
tad på att producera flygtid. Till detta 
krävs kvalificerad teknisk personal 
som servar och klargör flygplanen 
före start. De utför även mindre 
underhåll, vad vi kallar service. De 
tyngre underhållsarbetena görs av 

flygverkstaden. Här pratar vi service 
som kan ta månader.
 F 17 utbildar för närvarande 120 
soldater som sedan kan ta anställ-
ning antingen som heltid tjänstgö-
rande eller delvis tjänstgörande sol-
dater, tidigare benämnt GSS/K resp 
GSS/T. Denna utbildning sker uppe 
på Kvarn av GMU-kompaniet som 
tillhör F 17 men är placerat i Linkö-
ping. 
 Från och med 2015 står 171.a 
stridsflygdivisionen i internationell 
beredskap. Det innebär att divisionen 
kan ianspråktas för såväl den EU-
ledda snabbinsatsstyrkan Battlegroup 
som den NATO-ledda insatsstyrkan 
NRF, NATO Responce Force.
 2013 har F 17 deltagit i ett stort 
antal övningar varav flera internatio-
nella. Den absolut största och mest 
omfattande var Red Flag i USA på 
flygbasen Nellis strax utanför Las 
Vegas. Bara förflyttningen över At-
lanten med ensitsiga flygplan som 
skall lufttankas för att komma fram 
var en övning i övningen. Flygbasjä-
garkompaniet som endast finns på F 
17 samövar så gott som varje år med 
det danska elitförbandet Jäger corps 
med stort erfarenhetsbyte för bägge 
sidor.

Text: Kent Löving
Informationschef F 17

Tekniker tar emot JAS 39 Gripen efter flygning - Foto: Kent Löving
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Lördagen den 26 oktober var det 
meningen att FVRS skulle göra ett 
studiebesök ute på Muskö. Efter 
mycket letande hittades ”rätt” kon-
takt på Muskö för att få tillträde till 
ett besök. Vi var mycket välkomna 
och det skulle bli ett spännande be-
sök. Tyvärr så fick jag reda på ca 
en månad innan att vårt besök inte 
kunde förverkligas p.g.a. hög arbets-
belastning på Sjöinfokomp. ute på 
Muskö. Snabbt försökte vi hitta en 
värdig ersättare till Musköbasen och 
det blev Femörefortet i Oxelösund. 

På lördag morgon kl. 08.00 åkte vi 
med Sennabuss från FMTS i Halm-
stad. Efter två snabba stopp i Ljung-
by och Värnamo, för att ta upp rese-
närer, så stannade vi vid Vätterleden 
för att äta en sen frukost. När chauf-
fören hade fått sin lagstadgade vila 
gick bussen vidare mot Oxelösund 
och Femörefortet. Kl. 13.30 var vi 
framme vid fortet där våra guider tog 
emot oss och visade oss ner i bergets 
matsal där det var dukat för ärtsoppa 
med pannkakor till efterrätt. Mätta 
och belåtna tog sedan guiderna runt 
oss i de underjordiska gångarna och 
visade oss bl.a. förläggning, strids-
ledningscentral, radar, kanoner mm.

Seniorträff i FVR S

Femörefortet var en kärnvapensäker 
anläggning som skulle försvara Brå-
vikenområdet mot en invasion från 
Warsawapakten tillsammans med 
sina två systerbatterier i Kungshamn 
och vid Askersund. I fortet kunde 
70 soldater leva instängda i 30 da-
gar vid skarpt läge. Fortet byggdes 
1966 och var topphemligt fram till 
2003 då det försvann ur krigsorgani-
sationen. Med 3 kanoner kunde for-
tet bekämpa sjö- och markmål inom 
en radie av 13 km. Idag drivs fortet 
som museum av Föreningen Femö-
refortet.

När den spännande upplevelsen var 
till ända drog vi oss tillbaka mot Lin-
köping för inkvartering på Scandic 
hotell. Tyvärr kunde inte Helikop-
terflottiljen stödja oss med mat och 
boende pga. renovering av de gamla 
kasernerna (det var bättre förr).
 Väl på hotellet, efter tilldelning av 
rum, intog vi vår middag och pratade 
om dagens händelse samt om gamla 
tider hur det var förr. Det blev nog 
både en del sanningar och lögner 
som ventilerades den kvällen. 

Söndag kl. 11.00 stod vi och hängde 

Ärtsoppa i Femörefortets matsal

Underjordisk gång i Femörefortet En av kanonerna på Femörefortet
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Inför nästa år, 2014 och i fortsättningen, kommer alla Flygvapenfrivilliga att 
få sina inbetalningsanvisningar via FVRF medlemstidning i decembernumret.

Syften är flera, här kommer några, att avlasta för regioner/förbund, att veta att 
alla medlemmar får sina inbetalningsanvisningar samtidigt och till rätt adress, 
att spara in brevporto.

I denna tidnings mittuppslag finner du Inbetalningsfoldern.

Vi vill att Du är noga med är att fylla i rätt PG-nummer till ”Din” region/för-
bund.

Vi vill att Du också fyller i personnummer, namn och E-postadress.

Om du har bytt adress, tfnnr mm. Meddela då det genom att skriva ”Adress-
ändring” på inbetalningskortet/internetbetalningen och sedan anger du det som 
ska ändras.

TACK MEDLEM I FLYGVAPENFRIVILLIGA!

Lars Pettersson/FVRF

OBS - Medlem i Flygvapenfrivilliga – OBS
 (Gäller inte våra Hedersmedlemmar som har fritt medlemskap)

på låset till Flygvapenmuseum efter 
en rejäl frukostbuffé på hotellet. 
 Efter en timmes individuell vand-
ring samlades vi i entrén för att möta 
upp dagens guide. En äldre gentle-
man som var f.d. officer på F 3 tog 
oss in i flygets historia med spän-
nande historier och fakta om flyg-
vapnets verksamhet. Med inlevelse 
och mycket kunskap lyssnade vi till 
guiden som avslutade sin runda nere 
i källaren med berättelser om den 
f.d. försvunna DC 3:ans öde.    

När vi intagit vår lunch på muséets 
restaurang och tagit ett gruppfoto 
framför Tp 85:an gick färden tillba-
ka mot Halmstad via Värnamo och 
Ljungby. 

Resan var enligt våra kursdeltagare 
mycket lyckad fast det inte blev som 
det var tänkt från början. En reflek-

tion som gläder mig är att det var 
fyra stycken ”nya”, dvs medlemmar 
som inte har varit engagerade på en 
längre tid. En del tips om aktivitet 
till kommande seniorträffar har ock-

så förmedlats till mig, så målet att 
engagera fler ”vilande” medlemmar 
fortsätter. 

 Mikael Jönsson  
Kursanvarig Seniorträff 

Seniorträff FV museum
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De är batteridrivna, lätta att ta med 
sig och de levererar spaningsbilder 
i nära nog realtid. Det handlar om 
mini UAV-system. FMV levererar 
nu tolv enheter som ska användas av 
Försvarsmaktens markförband. 

Hela det nya mini UAV-systemet 
ryms i några väskor. Från det att 
väskorna packas ut ur fordonet som 
de transporteras i tar det mellan fem 
och tio minuter till dess att en farkost 
är i luften och på väg mot det område 
som ska övervakas.

- Det är väldigt smidigt att hantera 
den här utrustningen, vi monterar 
en farkost, sätter upp markstationen 
och kontrollerar systemet, sedan är 
vi igång, säger Peter Düberg Banke, 
som går en 12-veckors utbildning på 
UAV-systemet.

Svalan och Korpen spanar  
åt den svenska armén

Bilder under alla förhållanden
Det nya obemannade flygsystemet 
kallas UAV05 i Försvarsmakten. I 
ett system ingår tre eldrivna flyg-
farkoster. Två mindre och en större. 
Med hjälp av en gemensam marksta-
tion kan personalen styra farkosterna 
och ta emot spaningsbilder.

Den mindre har en flygtid på 45 mi-
nuter och den större kan vara uppe i 
luften i två timmar. Under tiden kan 
de skicka ner video i nära realtid till 
operatören på marken. Både i dags-
ljus och under sämre ljusförhållan-
den med hjälp av IR-kamera.

Stefan Tenor, är projektledare vid 
FMV, han har varit med hela vä-
gen från kravställning och konkur-
rensupphandling till utvärdering, 
förhandling och avtal. Ett avtal som 

även omfattar reservdelar, utbild-
ning, dokumentation samt stöd för 
certifiering och kontinuerlig luftvär-
dighet.

Stefan Tenor, projektledare FMV

Operatören Peter förbereder flygning med Korpen
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- Certifieringen enligt reglerna för 
militär luftfart blev klar i början av 
2013 och trots att det är små farkos-
ter utan större risk för omgivningen 
gick vi igenom hela processen för att 
säkerheten ska vara garanterad.

Tv-spel ger fördel
Det är det amerikanska företaget Ae-
roVironment Inc som levererar de 
nya mini UAV-systemen. De ersät-
ter Falken-systemet som används av 
Försvarsmaktens förband i Afgha-
nistan.

FMV kommer att leverera tolv kom-

pletta system och till skillnad från 
Falken, som endast används av För-
svarsmaktens specialförband, kom-
mer Svalan och Korpen att spridas 
bredare inom markförbanden. Peter 
Düberg Banke kommer efter UAV-
utbildningen att arbeta som flyglä-
rare och instruktör på P7 i Revinge.

- De här farkosterna är ganska lätta 
att flyga, svårigheten är att flyga så 
att bildkvaliteten blir bra. Det är en 
fördel om man har spelat mycket tv-
spel för det handlar om att tolka en 
skärmbild och agera utifrån det.

På bilden håller Peter i Svalan, som 
är den mindre av de två farkosterna 
i UAV05-systemet.

Peter Düberg Banke, P7,  
är förstesergeant och instruktör för 
mini UAV:er.

Se Svalan och Korpen flyga på  
www.fmv.se

Samtliga bilder kommer från FMV.

Hans Ivansson 
Informationavd FMV

Operatören Peter redo att skicka iväg den sex kilo tunga Korpen

Korpen och sändningsutrustning

Fakta UAV05
UAV05 är ett mini UAV-system be-
stående av två olika små batteridriv-
na luftfarkoster som opereras från ett 
gemensamt marksegment. Ett kom-
plett system består av två markseg-
ment, två Svalan, en Korpen samt 
diverse kringutrustning.

UAV05A Svalan 
• Vikt: 0,5 Kg  
• Räckvidd: ca 5 km  
• Uthållighet: ca 45 min  
• Sensorer: Dagljus- eller IR 
 kamera 

UAV05B Korpen 
• Vikt: 5,9 kg  
• Räckvidd: ca 15 km  
• Uthållighet: ca 2 timmar  
• Sensorer: Dagljus- och IR-  
 kamera
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”Hej, det är Lasse, vad säger du om 
att vara kurschef på GUF:en uppe i 
Luleå?”

Ja, vad svarar man på det? Jag gick 
kurschefskursen för ett par år sedan 
men det hade aldrig blivit tillfälle att 
prova på att vara kurschef. Nåja nå-
gon gång måste jag ju prova så var-
för inte nu, varvid jag efter en tids 
funderingar tackade ja till uppdraget.

Jag visste vem som skulle vara min 
ställföreträdande kurschef men så 
mycket mer var det inte. Vad har jag 
nu gett mig in i?

Tiden gick och varvat mellan mitt 
civila jobb, diverse uppdrag som 
instruktör åt Försvarsmakten, min 
KFÖ, kurser mm så lyckades jag 
och min stf Lars-Gunnar Sandgren 
få iväg beställningar i hyfsat rätt tid, 
träffa skolchefen, få koll på vilka 
allmäninstruktörer och övriga in-
struktörer som skulle vara med, samt 
skicka ut en första information. Slut-
ligen fick vi någon uppfattning om 
hur många elever som var antagna 
och skickade ut kurschefsbrev. Såja, 

En Kurschefs betraktelser

nu var allt klart, ialla fall på pappe-
ret. Skulle bli intressant att se hur 
mycket jag glömt när väl kursen 
satte igång.

Så kom dagen D. Jag åkte buss upp 
till Luleå och LG hämtade mig på 
busstationen varefter vi åkte förbi 
flygplatsen för att hämta Michael 
Plane som skulle vara med på GU-F 

Brandövning på programmet

En allvarsam grupp beredd att möta fi

som allmäninstruktör. Den sista all-
mäninstruktören Christoffer Häll-
gren, mötte upp inne på F 21 när det 
var dags att träffa skolchefen.

Jag träffade även kurschefen för IK 
T, Monica Wåhlin, för att disku-
tera vilka lektioner som skulle vara 
lämpliga för hennes elever. Vi kom 
överens om att IK T eleverna skulle 
ta alla lektioner och övningar de två 
första dagarna. Detta skulle ställa 
krav på oss allmäninstruktörer, att 
eventuellt, återhämta det som IK T 
hade missat.

En efter en började eleverna trilla in, 
efter Id-kontroll letade de upp sina 
logement. Därefter började cirkusen 
med att hämta ut utrustning, inven-

tera och klä på sig. Strax efter mid-
dagen, hade den skara civilister som 
vi tagit emot tidigare på dagen bytt 
skepnad till militär personal.

Dagarna gick i ett rasande tempo, 
och rätt som det var, var vi framme 
vid de sista utbildningsdygnen. Här 
skulle eleverna få möjlighet att testa 
allt de har lärt sig under en så kallad 

sammantagen övning. Sista kvällen 
i fält fanns också möjligheten till att 
vara med på korum vid Lulnäsud-
den, alldeles intill vattnet, under 
garnisonspastorn Helge Stålnackes 
ledning. Efter korumet grillades det 
korv och berättades en massa histo-
rier, innan det var dags för sista nat-
ten i fält.

Sista dagen på kursen genomfördes 
med avrustning, städning, utvär-
dering, diplomutdelning samt att 
skjutsa elever till flyget. Äntligen 
lite lugn och ro innan det var dags att 
se till att få med allt sitt eget pick och 
pack innan färden hem påbörjades.

Reflektioner efter kursen då, det var 
intressant att äntligen få testa på att 
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Övning i att skydda sig mot 
kemiska stridsmedel

vara kurschef, det är mycket som 
skall hållas koll på, men så länge 
man har tillgång till självgående in-
struktörer så löses det mesta. Jag vill 
tacka alla instruktörer som var med 

på kursen, med skolchefen kn Su-
sann Johansson i spetsen, samt kva-
litetssäkraren Johan Borsgård för ett 
utomordentligt jobb. Skulle aldrig 
ha klarat av detta om jag inte hade 

Femton ungdomar ryckte på sön-
dagskvällen in till höstkursen på F 21. 
Måndag morgon började med sed-
vanlig uthämtning av persedlar, in-
ventering, påklädnad och sedan var 
kursen igång. 

Högt tempo redan från start. Exer-
cispass och ledarskapspass avlöstes 
med information om vilka alternativ 
det finns att så småningom i vuxen 
ålder få bära grönkläder. Kallt väder 
skulle även det repeteras, likaså vass 
egg. All utrustning packades och 
gjordes i ordning för tisdagens stra-
patsdygn. Dygnsransoner delades ut, 
likväl som tändstickor och frukt. När 
kvällen till sist kom var det trötta 
ungdomar som gick till sängs.

Tisdagen inleddes med städning och 
visitation och därefter började stra-
patsdygnet. Grupperna promenerade 

ut till respektives förläggningsplats 
som gruppcheferna hade varit och 
sett ut under måndagen. Förlägg-
ningarna ställdes i ordning under 
tystnad, då ljud och ljusdisciplin 
gällde. Respektive grupp hade en 
flagga de skulle gömma också. Ännu 
viktigare blev det frampå eftermid-
dagen då spaning fick påbörjas mot 
den andra gruppens tält. Snabbt 
skymde det på i skogen. Nu blev 
det ännu svårare att hitta den andra 
gruppens tält och flagga. Men det 
gäller att inte ge upp. En gnisslande 
kamin och rökpelare var det som un-
derlättade för att kunna hitta ett tält 
i mörkret. Flaggorna sprang båda 
grupperna mer eller mindre över. 
När så klockan började bli sent så 
var det mycket trötta ungdomar som 
somnade gott i de varma tälten.

Rivning av förläggning och prome-

nad tillbaka till flottiljområdet stod 
på schemat på onsdagen. Sen var det 
bara vården kvar. Vården varvades 
på eftermiddagen med en löprunda 
för de som var intresserade och inte 
hade för ont i fötterna. 

Slutligen så utsågs då en vinnande 
grupp av de två grupperna i skogen. 
Vinnarna vann en trevlig filmkväll 
med godis och mys, som de till vår 
stora glädje valde att dela med den 
andra gruppen.

Så sammanfattningen av veckan 
är en intensiv, kort, rolig kurs med 
många glada skratt!                   

Tack alla ungdomar som har varit 
här och förgyllt vardagen för oss 
instruktörer, hoppas vi ses igen på 
nästa kurs!

Malin Hagberg

Ungdomar från FVR Nord på kurs på F 21

Så var det dags att pröva AK 4
de instruktörer som jag hade. Om 
jag vill vara kurschef på någon an-
nan GU-F? Ligger det rätt i tiden och 
jag har möjlighet så finns det en risk 
att jag återigen står som kurschef på 
en GU-F.

Lt Cecilia Alenius 
Kurschef GU-F Luleå
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I år är det 50 år sedan flottiljen fick 
flottiljstatus, trots att ett embryo till 
dagens flygflottilj skapades redan 
under brinnande krig 1941. Kung-
liga Norrbottens flygbaskår sattes 
upp 1 juli 1941, det vill säga 22 år 
tidigare.

Redan från starten baserade tillfäl-
liga flygförband från hela flygvap-
net på Kallaxheden, därefter har vi 
befunnit oss i ständig utveckling. I 
dag, 72 år senare, baserar inte bara 
svenska flygvapnet här – vi är med 
och utvecklar det nordiska samar-
betet tillsammans med Finland och 
Norge. 

– Med våra unika förutsättningar 
har vi som mål att utveckla flottiljen 
som nationellt och internationellt öv-

ningscentrum, säger Fredrik Berg-
man, flottiljchef.

Redan 2002 genomfördes första ste-
get i det nordiska samarbetet med 
flygövningen Arctic Fighter Meet, 
AFM, som var ett divisionsutbyte 
med flygflottiljen Lapin lennosto 
från Rovaniemi. Övningen skedde 
med Luleå som bas.

År 2009 tecknades ett samarbetsav-
tal för Cross Border-övningar med 
Sverige, Norge och Finland. Sedan 
dess har samarbetet fördjupats ytter-
ligare till att i år genomföra 40-talet 
samövningar med våra ”systerflottil-
jer” i Bodö och Rovaniemi.

– Som ett steg att ytterligare fördjupa 
samarbetet kommer vi tillsammans 

med norska och finska flygvapnet 
under februari månad att genomföra 
Iceland Air Meet 2014 med Kefla-
vik på Island som bas, säger Fredrik 
Bergman.

Syftet är att stridsflygdivisioner från 
ovan nämnda flottiljer träna luftope-
rationer och ombasering av förban-
den vilket ger F 21 viktiga erfaren-
heter.

Personalförsörjning
Under flertalet år har flottiljen till-
sammans med Flygvapenfrivilliga 
region Nord arrangerat ett antal kur-
ser. I år har Luftstridsskolan ansva-
rat för kurserna som genomförts på 
flottiljen.

– Ungdomskurserna ger oss en möj-

Norrbottens flygflottilj i ständig utveckling

C F 21 Fredrik Bergman vid gripen  - Foto: Louise Levin
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lighet att tidigt skapa relationer till 
ungdomar som är intresserade av 
vår verksamhet. Vem vet, de kanske 
blir våra framtida medarbetare, säger 
Fredrik Bergman.

Under året har flottiljen genomfört 
grundläggande militärutbildning, 
GMU, som är det första steget som 
genomförs om soldatyrket lockar – 
oavsett om det är deltids- eller hel-
tidstjänstgörande soldatbefattningar. 
Efter genomförd och godkänd ut-
bildning finns flera möjligheter till 
yrkesval inom Försvarsmakten.

– Hundra soldater anställdes den 11 
november och vi har behov av fler, 
säger Fredrik Bergman.

Geografisk spridning
F 21, som har sitt huvudsäte på Kall-
laxheden utanför Luleå, finns efter 
senaste omorganisationen i För-
svarsmakten även på andra orter i 
Sverige. Förutom driften av Luleå-
Kallax flygplats svarar F 21 för 
Uppsala, Såtenäs och Karlsborgs 

flygplats. Dessutom ansvarar F 21 
flygbaserna i Vidsel och Jokkmokk.

Andra flygbasbataljonen med batal-
jonsledning har huvudelen av verk-
samheten i Luleå. I bataljonen finns, 
förutom bataljonsledningen, sex 
kompanier och två staber.

De två flygunderhållskompanierna 
ska kunna delta och verka nationellt, 
såväl som internationellt, i syfte att 
betjäna flygförband och bedriva 
flygunderhåll på Jas 39 Gripen.

23:e och 24:e flygbaskompaniets 
huvudsakliga uppgift är att upprätta 
och betjäna flygplatser.

23:e flygbaskompaniet är ett rörligt 
kompani, vilket betyder att de ska 
kunna upprätta flygplats på andra 
platser än fredsflottiljplatserna.

24:e flygbaskompaniet svarar för 
driften av Luleå-Kallax flygplats.

I flygbaskompanierna ingår funktio-

ner för kommunikationsnät, rädd-
ningstjänst, fälthållning, flygtrafik- 
och vädertjänst. Dessutom ingår 
flygbassäkerhetsplutoner i bägge 
kompanierna.

Flygbassäkerhetsplutonerna på Kal-
lax är Sveriges nordligaste säker-
hetsförband och har en lång erfaren-
het av vintertjänst. Huvuduppgiften 
sker genom fast och rörlig spaning 
tillsammans med hundar och teknis-
ka sensorer. 

I Uppsala finns Expeditionary Air 
Staff (EAS) och ett flygbaskompani. 
F 21 har även ett kompani i Såtenäs.

EAS är en stab med hög beredskap 
som har till uppgift att förbereda och 
vara beredd att framskjutet förbands-
leda sammansatta flygstridskrafter 
vid insatser, både internationellt som 
nationellt. 

Kompaniet i Uppsala är en del 
av flygvapnets flygbassystem och 
har som huvuduppgift att operera 

F 21 flygbassäk vinter - Foto: Christoffer Kvist
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AFM12 - 2 gånger JAS 39 Gripen, F-18 Hornet och F-16 Fighting Falcon - Foto: Louise Levin

och skydda en flygbas. Kompaniet 
innehåller kvalificerade markstrids-
förband, system- och flygtekniker, 
räddningstjänst och fälthållnings-
tjänst samt Försvarsmaktens sam-
lade förmåga att upprätta och driva 
tillfälliga flygterminaler. Delar av 
kompaniet har splitterskyddade for-
don och hundar. Samtlig personal 
vid kompaniet har förmåga att skyd-
da sig mot markhot. 

Den huvudsakliga uppgiften för 
kompaniet i Såtenäs är flygplatsdrift 
inklusive flygplatsräddningstjänst 
på Såtenäs och Karlsborg. Utöver 
detta genomför kompaniet samband 
och ledning, bevakning, utbild-

nings- och övningsverksamhet mot 
krigsuppgifter. 

Övningsverksamhet
Att samöva med andra, både svenska 
och utländska förband, är nödvän-
digt för vår förmåga att samverka 
med andra. Det är även viktigt för 
vår insatsförmåga, både den natio-
nella och internationella. 

– Övningsverksamheten är av stor 
vikt och med våra förutsättningar 
med övningsterräng, flygövnings-
områden och tillgång till flera flyg-
baser är det en naturlig plats att ge-
nomföra både stora och komplexa 
övningar som mindre övningar för 

att öva en specifik funktion, säger 
Fredrik Bergman.

I våras genomfördes en övning som 
kallas TTP, den utvecklar taktik, 
teknik och procedurer för strids-
flygdivisionerna. I direkt anslutning 
till den genomfördes flygvapenöv-
ningen som har ett fokus på återta-
gande av de nationella förmågorna. 
Flygningar skedde dygnet runt från 
Kallax- och Vidselbasen. Dessut-
om användes Jokkmokksbasen för 
snabbtankning av gripenplan för för-
sta gången på sju år.

212:e stridsflygdivisionen med flyg-
underhållskompani, samband och lo-
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gistik medverkade även i en interna-
tionell flygövning i Nederländerna 
under våren. 

– Samtidigt som den genomfördes 
medverkade stabspersonal i en stor 
stabsövning i Mälardalen. Att perso-
nalen medverkar i stabsövningar ger 
värdefull erfarenhet till krigsförban-
den, säger Fredrik Bergman.

Under hösten arrangerade F 21 den 
internationella flygövningen Arctic 
Challenge Exercise som är en vida-
reutveckling av tidigare genomförda 
internationella flygövningar. Öv-
ningen genomfördes från fyra olika 
flygbaser och länder – F 21 i Luleå, 
Bodö flygbas och Örland flygbas i 
Norge samt Lapplands flygflottilj i 
Rovaniemi Finland. Huvudbasen för 
övningen var Bodö.

Totalt deltog fem länder stridsflyg, 
ledningsflygplan, tankerflygplan 
och markförband. Under flygöv-

ningens nio dagar genomfördes 
1 217 flygpass över Sverige, Norge 
och Finland. 

– Jag är nöjd. Övningen gick mycket 
bra med hänsyn till den komplexa 
och omfattande flygverksamheten, 
och det utan några flygsäkerhetsho-
tande händelser. Erfarenheterna från 
årets övning gör att vi kan utveckla 
övningen till nästa gång som den ska 
genomföras, säger Fredrik Bergman.

Insatser
Tillsammans med Blekinge flygflot-
tilj, Skaraborgs flygflottilj och Luft-
stridsskolan så upprätthåller F 21 
den nationella incidentberedskapen 
– dygnet runt, året om. 

År 2011 ansvarade F 21 för det an-
dra förbandet i Libyeninsatsen, FL 
02 (Flygvapeninsats Libyen 02).

– Vår insats var mycket uppskat-
tad och blev uppmärksammad, inte 

bara i Sverige. Vårt uppdrag där 
var att genomföra flygspaning och 
upprätthålla en flygförbudszon över 
Libyen, säger Fredrik Bergman som 
då var förbandschef för den svenska 
styrkan.

Under 2014 håller 212:e stridsflyg-
divisionen och delar ur 2:a flygbas-
bataljonen internationell beredskap. 
Samtidigt bygger F 21 upp staben i 
Expeditionary Air Wing och delar av 
Air Base Unit för beredskapsperio-
den i Nordic Battlegroup som Sveri-
ge ansvarar för under första halvåret 
2015.

Huvuduppgiften för flottiljen är att 
producera tre krigsförband – två 
stridsflygdivisioner och en flygbas-
bataljon.

Text: Louise Levin 
Informationschef F 21

I månadsskiftet aug-sep genomför-
des flygning med fem ungdomar 
från regionen och med Luleå-Boden 
flygklubb som ansvarig för flygning-
arna. Det är tredje året FVR N ge-
nomför denna utbildningshelg med 
mål att höja intresset för pilot-, tek-
niker- och flygledaryrket.

Ungdomarna ryckte in på F 21, lör-
dag kl 1100. Efter inkvartering och 
lunch var det transport till Luleå-Bo-
den flygklubb som ligger på civila 
delen av flygplatsen.
 Flygklubben ställde upp med två 
Cessnor och en ultralätt flygmaskin 
(Ikaros) samt med tre piloter och 
ordföranden för flygklubben.
 Eleverna fick aktivt delta i flyg-
briefing, tankning och säkerhetskon-
troll före flygning. Under flygningen 

Flygning med ungdomar från FVR N

fick ungdomarna prö-
va såväl navigering 
som att flyga planet.
 Efter start gick flyg-
ningen västerut med 
landning Piteå-Lång-
näs. Här tillbringades 
lördagskvällen med att 
flyga, äta medhavd 
mid dag samt att pröva 
det ultralätta planet.

Efter söndagsfrukost var det dags för 
ett studiebesök i flygledartornet på  
F 21, där fick ungdomarna klart för 
sig hur viktig denna funktion är för 
flygsäkerheten, dessutom fick de en 
inblick i hur flygledarna arbetar. Ef-
ter besöket i tornet var det åter dags 
för flygtjänst denna gång med flyg-
ning utmed kusten mot Haparanda.  

 Flygningarna genomfördes i ett 
suveränt sensommarväder och ung-
domarna var mycket nöjda.

Vid pennan, Jan Sölvebring, 
Kurschef 

Fem förväntansfulla ungdomar 
 från FVR N
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Måndagen den 14 oktober ryckte sju 
förväntansfulla elever från hela Sve-
rige in till den kurschefskurs som 
genomförs av Flygvapenfrivilliga i 
Halmstad. 

Kursen vänder sig till personal inom 
frivilliga försvarsorganisationer som 
har för avsikt att verka som kurs-
chefer. Syftet med kursen är att ge 
deltagarna kompetens att tjänstgöra 
som kurschefer inom eget kompe-
tensområde. 

Efter inryckning startade utbild-
ningen omgående upp med skolchef 
mj Peter Kriborgs genomgång, samt 
kurschef mj Bo Alfredssons infor-
mation av målsättning och planering 
av veckans arbete. Redan före lunch 
hade kursdeltagarna fått genomfört 
sitt första grupparbete. 

Tiden efter lunch ägnades åt de sty-
rande dokument avseende verksam-
hetsprocessen och som ligger till 
grund för budgetering och planering 
av kurser riktade mot FM. 

Efter den sedvanliga inryckaren på 
måndag kväll, följde en intensiv 
vecka med kvällstjänst flertalet kväl-
lar. 

Mycket kurstid ägnades åt eget elev-
arbete, vilket i huvudsak genomförts 
i form av grupparbeten kring kurs-
chefens roll före, under och efter 
kurs med många intressanta och gi-
vande diskussioner som följd. Kurs-
deltagarna konstaterade att det finns 
många olika arbetssätt som kurschef 
men att förarbetet inför kursen är av-
görande för ett bra kursresultat.

Ett uppskattat moment var besök på 
olika stödfunktioner såsom service-
förråd mm. 

Veckan avslutades med redovisning-
ar och grupparbeten kring åtgärder 
efter kurs rörande hur utvärderings-
arbetet och slutrapportering genom-
förs efter avslutad kursverksamhet. 
På lördagen var det dags för utryck-
ning, en av elevernas kommentarer 
var, ”ansträngande men mycket nyt-
tigt, intressant och verkligen motive-
rande”. 

Text: Björn Lundgren, 
elev på kurschefskursen                                                                                  

Foto: Lotta Sunde, skoladjutant

Nya Kurschefer 
utbildades i Halmstad
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Ungdomsrekrytering
Tre fulltecknade dagar och 35 för-
väntansfulla ungdomar, det var vad 
som väntade när Flygvapenregion 
Mitt genomförde ungdomsrekryte-
ring i Östersund under vecka 34.

Under tre dagar genomförde FVR M 
en rekrytering för ungdomar i den 
norra delen av regionen. Tidigare har 
det funnits en god rekryteringsgrund 
från sommarskolan på Väddö, men 
då Flygvapnet valde att drastiskt 
minska antalet elevplatser på Väddö 
gällde det att agera och för att kunna 
få in så många nya elever som möjligt. 
I ett fullspäckat program fick elev-
erna under tre dagar lära sig att 
bo tillsammans i logement, pröva 
på grundläggande exercis, skju-
ta luftvapen, få testa på att an-
vända sambandsmedel för att 
nämna några utbildningsmoment.  
Information om Flygvapenfrivilliga 
hölls av kn Mats Karlström, till-
lika styrelseordförande i FVR M. 

Ungdomsverksamhet i Östersund

Luftvapenskytte - fordrar koncentration

Ungdomar - ungdomar - ungdomar, en mycket välfylld kurs i FVR M

Ungdomskurs
Från lördag i vecka 43 till onsdag 
i vecka 44 genomförde FVR M en 
ungdomskurs i Östersund med in-
riktning på flyg- och fältutbildning. 
De 75 ungdomarna kom från hela 
FVR M och samlades på före detta F 4. 
Efter upprop och ett träningsass om-
grupperade grund- och fortsättnings-
kursen till Dagsådalens skjutfält ut-
anför Östersund. Ledarskapskursen 
stannade kvar för att tillsammans 
med kn Mats Karlström och 1.ser-
gant Carl-Johan Hedström påbörja 
grundläggande ledarskapsutbild-
ning.

Efter omgruppering påbörjade GK- 
och FK kursens sin första utbild-
ningsdag med förläggningstjänst 

under viss tidspress, det mörknar 
fort i Östersund i slutet av oktober. 
För FK handlade det om att befäs-
ta sina kunskaper. För GK var det 
grundläggande förläggningstjänst, 
flera av eleverna hade aldrig tidigare 
varit i kontakt med tält 20.

Dag två skulle bjuda på flygning, 
men tyvärr ville vädret något an-
nat. Men skam den som ger sig, på 
måndag morgon sken åter solen och 
den här gången lyckades dimman 
inte få övertaget. Strax efter klockan 
åtta på morgonen rullade flygplanet 
från Östersunds flygklubb ut lastat 
med tre elever och målsättningen 
var åter att få ”upp alla i luften”.  
Eleverna har under utbildningen, 
förutom det som nämnts, bland an-
nat fått pröva på resning av högan-
tenn. Ledarskapskursen fick pröva 
sina nyvunna kunskaper i ledarskap 
genom att agera gruppchefer. Grund-
kursen fick öva exercis under korp-
ral Tomas Bill ledning, till vardags 
tjänstgörande vid livgardet.

Nu satsar Flygvapenregion Mitt vi-
dare i sin ungdomsutbildning mot 
ett 2014 som vi hoppas ska bjuda på 
många och givande kurser för våra 
engagerade ungdomar och instruk-
törer.

Text & foto: 
Christer Andersson

Kn Tomas Wennström från I19/
Fältjägargruppen hade en givande 
och uppskattad genomgång om För-
svarsmakten och om den grundläg-
gande militär utbildningen, GMU.
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Genom att Region Mitt täcker en 
geografiskt stor yta provade vi att 
genomföra tre utbildningar på olika 
platser men med i stort motsvarande 
innehåll. 

Helgen vecka 338 på LedR
Under helgen åkte region Mitts Fort-
sättningskurs och Ledarskapskurs till 
LedR i Enköping och samkörde vår 
ungdomskurs med deras Regemen-
tets dag. Helgen innehöll förutom 
de aktiviteter som förbandet ordnade 
även sjukvård och sambandstjänst. 
Eleverna fick genomföra en form av 
kombinerad sambandstjänst och fys-
pass.

Med kort varsel fick vi ett bra stöd 
från regementet med både boende 
och möjligheten till att delta i deras 
aktiviteter och lokaler för att genom-
föra egna utbildningar. Regionen har 
en instruktör som tjänstgör på LedR 
och som kunde hjälpa oss i kon-
takten med förbandet. Totalt deltog 
drygt 20 ungdomar denna gång.

Helgen v339 på Frösön
Under helgen genomfördes en ung-
domsutbildning för Grundkurs, Fort-

sättningskurs samt Ledarskapskur-
serna. Utbildningen förlades på före 
detta Jämtlands Flygflottilj och inne-
hållet var fokuserat på flygbasorga-
nisationen och de ingående delarnas 
olika funktioner, sambandstjänst 
med Ra180 och signalering samt att 
eleverna fick tillfälle att genomföra 
provet för orientering i Ungdomsi-
drottsmärket. 

Vi genomförde besök i flygledartor-
net och hos fälthållningen. Eleverna 
fick tillfälle att se hur flygledaren ar-
betar och vilka hjälpmedel som finns 
där. Utsikten var hänförande med 
stora delar av den jämtländska fjäll-
världen omkring tornet.

Hos fälthållningen fick eleverna 
uppleva hur man går tillväga när 
man skrämmer bort fåglar från flyg-
fältet, vilka maskiner som används 

för att klippa gräs, röja snö och hålla 
tillräckligt hög friktion på banan. Ett 
populärt inslag var när de fick till-
fälle att provsitta i fordonen.

Totalt deltog det drygt 30 ungdomar 
denna helg.

Helgen v340 på Livgardet
Under den här helgen bjöds elever 
som deltog i sommarskolan på Väd-
dö 2013 in för att bli medlemmar  
i Flygvapenfrivilliga. Utbildningen 
förlades till Livgardet. Detta blev en 

FVR M övade på tre platser

Ungdomarna vid sitt besök på armémuseum

Avlämning - sedan övning

Utsikt Frösön

bra lösning eftersom merparten av 
ungdomarna var från närområdet.

Innehållet på utbildningen hade fo-
kus på sjukvård med bl a ihop/isär 
med bår, sambandstjänst och fys men 
innehöll även bl a besök på Slottet 
där de fick se högvaktsavlösning, 
Skattkammaren och Tre kronor-mu-
seumet. Ett besök på Armémuseum 
genomfördes också.

Vi kunde tyvärr inte lösa så att elev-
erna fick personlig utrustning denna 
gång utan helgen genomfördes i 
civila kläder och med ett för detta 
anpassat innehåll. Utrustningar har 
sedan ordnats genom FMLOG i Öst-
ersund vid utbildningar som hållits 
senare under hösten.

Totalt deltog det 35-talet ungdomar 
under helgen.

Mats Karlström,  
FVR M
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Den 15-16 augusti genomförde en 
del av våra seniorer ett studiebesök 
på F 21. Yngste deltagaren var 65 år 
och den äldste var 82 år.

Besöket inleddes med sedvanlig väl-
komsthälsning och inkvartering i fri-
villigkasernen, därefter åt vi en god 
lunch på militärrestaurangen. Efter 
lunchen fick alla presentera sig och 
framförallt berätta om sina år som 
medlem i Flygvapenfrivilliga. Sedan 
genomfördes ett besök på StrilC, vil-
ket var extra uppskattat, flygtjänsten 
var nämligen i full gång på flottiljen.

Efter middagen förflyttade vi oss till 
Luleå-Boden Flygklubb som ligger 
på den civila sidan av Kallax flyg-
plats (numera kallad Luleå Airport). 
Flygklubben ställde upp med ett an-
tal Cessnor för flygning under ca 2 
tim. Syftet var att visa F 21 och Lu-
leå från luften samt att ge seniorerna 
möjlighet att från luften, se de olika 
anläggningarna de tjänstgjort på.

Kvällen avslutades med ett gott 
kvällsmål med fortsatta historier om 
förr i tiden.

Efter frukost på fredag morgon var 
det samling i ordersalen på F 21. 
Där togs vi emot av kapten Susann 
Johansson, chef frivilligsektionen. 
Hon informerade oss om F 21 nya 
organisation och uppgifter samt om 
det nya soldatutbildningssystemet. 
Därefter hade undertecknad en in-
formation hur FVRF är organiserad 
i dag. Seniorträffen avslutades med 

besök på F 21 museum och avrunda-
des med en välsmakande lunch.

Deltagarna var mycket nöjda och 
tackade för ett bra initiativ.

Vid pennan  
Jan Sölvebring 

Seniorträffledare

Seniorträff  FVR N

Seniorträff på F 21 - Foto Mats Järhem

Utlandsveteraner i FVRF
Inom FVR Syd sammanhålls planeringen för ett deltagande, med en delegation från FVRF, vid Vete-
randagen i Stockholm den 29 maj 2014. Du som är intresserad att delta, hör av dig till: fvrs@fvrf.se

Utlandsveteraner är de som tjänstgjort internationellt,  
http://www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-fakta/for-veteraner/

Så här firas Veterandagen 

Den 29 maj varje år firas Veterandagen och då hyllas alla Sveriges utlandsveteraner och deras anhöriga. 
Dagen finns också till för att högtidlighålla minnet av de svenskar som stupat och omkommit i interna-
tionell tjänst. Evenemanget äger rum vid Sjöhistoriska museet på Djurgården i Stockholm. Under dagen 
firas veteranerna under högtidliga former med konserter, tal och ceremonier som medaljeringar. 
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INSTRUKTÖRSUTBILDNING 2014

Instruktörskurs  3-15 mars Halmstad 
Grunder, 4 kurser 7-19 juli Halmstad 
 1-13 september Uppsala 
 13-25 oktober Halmstad

Instruktörskurs 8-13 maj Uppsala/Väddö 
Tillämpning, 4 kurser 26 juni-1 juli Luleå 
 3-8 juli Halmstad 
 23-28 oktober Ronneby

Instruktörskurs 11-13 april Halmstad 
Handledare, 3 kurser 8-10 augusti Uppsala 
 21-23 november Halmstad

Instruktörskurs 3-8 mars Halmstad 
Fortsättnings- 29 sept-4 okt Luleå 
utbildning, 2 kurser

Instruktörskurs 21-23 mars Såtenäs 
Ungdom, 2 kurser 19-21 september Såtenäs

Kurschefskurs, 3-8 mars Halmstad 
2 kurser 13-18 oktober Halmstad

Kurs för övningsledare,  11-13 april Halmstad 
1 kurs 

Kurschef, Fortsättnings- 17-19 oktober Halmstad 
utbildning

Adjutantkurs, 1 kurs 14-16 februari Halmstad

Kurser 2014 som vänder sig till blivande och aktiva instruktörer samt  
funktionärer inom kursverksamheten planeras enligt nedanstående tabell. 

Mer kursinformation samt kursanmälningsblankett finner du på 
www.frivilligutbildning.se men även www.flygvapenfrivilliga.se  

under fliken Utbildning/kurskatalog.


