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Ny
Riksförbundsordförande

Jag känner mig hedrad av att ha blivit
Riksförbundsordförande i en mycket
betydelsefull och aktiv folkrörelse.

hoppas kunna bidra med att skapa
bra kontakter, inte minst med be
slutsfattarna.

Jag är uppvuxen i ett arbetarhem i
Skåne, min far var snickare och mor
var hemma, men hon tog de ströjobb
som fanns till hands. Att börja jobba
direkt efter skolan var naturligt det
fanns inte tal om att studera. Min
yrkesbana startade som rörläggare i
slutet på sextiotalet. Aktiv i facket
och idrottsrörelsen under hela min
ungdomstid, det lärde mig mycket
om att ta vara och lyssna på varand
ra. Jag började som ombudsman i
byggnadsarbetare förbundet i början
av åttiotalet och var kommunalpoli
tiskt aktiv från sjuttiotalet för att se
dan bli riksdagsledamot 1998 fram
till 2014.

Min bakgrund i folkrörelsen, erfa
renheter från ordförande uppdraget i
försvarsutskottet (2007-2010). Med
de erfarenheterna i ryggsäcken, hop
pas jag kunna bidra med min del till
en bra utveckling i flygvapenfrivil
liga.

När jag fick frågan av valbered
ningen i flygvapenfrivilliga bad jag
om några dagars betänketid. Jag
kontaktade då tidigare ordförande
för att försöka få en uppfattning om
verksamheten. Efter de samtalen var
svaret givet, jag återkom till valbe
redningen och tackade ja till deras
förfrågan.
Efter att ha varit med på Riksför
bundsstämman i Uppsala känns det
väldigt bra och inspirerande att vara
med i så vital organisation och jag
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Under min tid som ordförande i
Försvarsutskottet genomfördes stora
förändringar av det Svenska försva
ret
När nu de säkerhetspolitiska och
försvarspolitiska frågorna åter bli
vit aktuella, inte minst beroende på
incidenterna i Stockholms skärgård
och det nationella försvaret åter är
på dagordningen. Då borde också
diskussionen om frivilliga försvars
organisationernas viktiga roll i sam
hället åter komma i dagen.
Vi har därför alla tillsammans en
viktig uppgift att åter skapa en ljus
bild av ett folkligt försvar väl för
ankrat i den Svenska folksjälen.
Och vem kan vara mer lämplig att
göra det än ni erfarna, aktiva i flyg
vapenfrivilliga med den professiona
litet och kunskap som finns från sty

relseordförande, generalsekreterare
till er alla i organisationen.
Jag lovar att göra vad jag kan för att
arbetet skall bli bra och att vi i flyg
vapenfrivilliga kan se fram mot en
ljus framtid.
PS: Min företrädare, Britt Bohlin,
skrev att hon flugit baksits på flera
flygplan, Lansen, Draken, Viggen
och Gripen jag kan inte skryta med
det, men väl med JAS Gripen på Så
tenäs sommaren 2010.
Anders Karlsson
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Bor
Villa i Halmstad sedan återflytten
från Luleå 1999.
Familj
Kerstin, teckenspråkslärare samt tre
barn, två tjejer 36 och 34 år samt en
kille 31 år.
Karriär
Jag avslutade min tjänst i Försvars
makten som Chef Militärhögsko
lan Halmstad 2014-04-01. Före det
var jag stf chef på Försvarsmak
tens MarkTekniska Skolor (FMTS)
i Halmstad. Före det så var jag i
Östersund där jag tjänstgjort som
chef för avvecklingsverksamheten
på F 4. 2003-2005 var jag på Hög
kvarteret där jag tjänstgjort som av
delningschef på Krigsförbandsled
ningens Ledningssystemavdelning.
Tidigare har jag haft olika strilbe
fattningar vid LFC W2 i Göteborg
och i Luleå, Jag var stabschef vid
F 21 i Luleå samt stabschef och sena
re flottiljchef vid F 10 i Ängelholm.
Jag har också ett förflutet på F 14/
FMHS som lärare på Flygvapnets
Officershögskola samt som skolchef
på Flygvapnets Mark Teletekniska
Skolan (FMTS).

Fritid
Mina intressen var länge att vistas
ute i skog och mark under diverse
sportsliga aktiviteter. Då jag för
dryga tio år sedan fick problem med
mina höfter, bägge är idag utbytta, så
har jag tvingats ta det lite lugnt. Nu
mera blir det cykel som får vara det
idrottsliga inslaget i övrigt så ägnar
jag mig åt lugnare saker som skön
litteratur och fotografering och lite
golfspel.
Bästa resemål
Toscana i Italien och Provence i
Frankrike
Husdjur
Nej, har en gång i tiden haft akvarie
fiskar men längre än så sträckte sig
inte mitt djurintresse
Dryck
Vin till mat men gärna vanligt vatten
också
Motto
Kall hjärna – Varmt hjärta – Rena
händer
Det vill säga:
Tänk först innan du agerar – Våga
lita på dina medarbetare – Gör inget
som du inte själv kan stå för.
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Ossi Koukkula
har ordet

Bäste läsare. Under året har vi i ar
tiklar och reportage berättat om vad
som pågår inom Flygvapenfrivilliga,
Flygvapnet och Försvarsmakten. Där
till har vi återgett aktuella händelser
som berör vårt lands försvars- och
säkerhetspolitik. Givetvis kommer
vi att fortsätta med motsvarande
artiklar även under nästa år. Kom
gärna med idéer och förslag om vad
du som medlem i FVRF ytterligare
skulle vilja läsa om.
Vi har nyligen genomfört en bra
riksstämma på LSS i Uppsala. Den
nya styrelsen har fått tydliga inrikt
ningar för arbetet under 2015-2016.
Ett av stämmas beslut blev att änd
ra benämningen och förkortningen
av regioner och förbund. Från och
med 1 januari 2015 skall regioner
na benämnas Flygvapenfrivilligas
regioner och förbund istället för
Flygvapenregioner och Markför
svarsförbund. Stämman beslutade
även om ändringar av stadgarna för
Flygvapenfrivilligas Riksförbund. De
nya stadgarna finns på hemsidan.
Särskilt noterbart är att det inte in
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sändes en enda motion från regioner
och förbund till stämman. Vad detta
beror på bör nu noggrant analyseras
inom varje region och förbund.
Årets centrala och regionala utbild
ningsverksamhet är genomförd med
i allt väsentligt goda resultat. En ten
dens är dock att det har blivit svå
rare att rekrytera elever till vissa av
utbildningarna och en än allvarliga
re tendens att antagna elever väljer
att hoppa av utbildningen kort före
kursstart. Vi kan även konstatera
att antalet medlemmar som betalar
medlemsavgiften blir färre år från år.
Vår förmåga till rekrytering måste
utvecklas och vara i fokus i all vår
verksamhet såväl centralt som regio
nalt. Enligt min uppfattning så bör
rekrytering vara vår viktigaste upp
gift och högst prioriterade uppdrag
under 2015. Riksförbundsstyrelsen
kommer att fastställa riktlinjer och
direktiv för hur detta skall genom
föras under 2015.
Vi har en oförutsägbar omvärld i
vårt närområde. Under nästa år av

ses inriktningar för vår försvarsoch säkerhetspolitik att fastställas i
ett nytt försvarsbeslut. I utredningar
och rapporter inför försvarsbeslutet
anges att de frivilliga försvarsorga
nisationers verksamhet är betydel
sefull och att de bidrar till en lång
siktig folkförankring av försvaret.
Förslag framförs även på att orga
nisationernas roll bör förstärkas och
ytterligare ekonomiska medel avde
las. Vilka inriktningar kommer i det
nya försvarsbeslutet? Hur kommer
försvarsbeslutet att påverka FVRF
verksamhet? Vilka befattningar skall
FVRF bemanna i Flygvapnets in
satsorganisation? Om dessa frågor
och mycket, mycket mer kommer vi
att upplysa dig som läsare om under
nästa år. Betala in medlemsavgiften
så är du säker på att få din tidning
även nästa år.
Jag önskar alla läsare en riktigt

God Jul
och ett

Gott Nytt år

Claes Ersing
har ordet
Vid senaste riksförbundsstämman i
Uppsala, valde jag att, som man sä
ger ”skjuta ut mig” från mitt ansvar
på riksplanet.

Det fanns en Flygvapenslogan för
länge sedan som löd ”Flygvapnet, så
högt Du kan komma”, där är jag nu
inom FVRF.

Gjorde minvärnplikt 1967 på F 10 i
Ängelholm, 1971 blev jag medlem i
FVRF och från och med 1974 tills
nu, någon form av ledande befatt
ning, alltså 40 år.

Har haft förmånen att vara både
styrelseordförande och tj.f. Riksför
bundsordförande. Detta har mig ve
terligen inte hänt tidigare.

Myntade en gång:” ett livslångt en
gagemang i FVRF”, ungdomar, vux
na och seniorer.
Har fått frågan någon gång om jag
varit med i FVRF i hela mitt liv, mitt
svar blir. Nej, inte än
Tack för mig.
Claes

Flygvapenfrivilliga sänder en julhälsning till
våra medlemmar och tackar samverkande
Flygflottiljer, skolor och förband för det fina stöd
och utbyte vi fått under år 2014 och vi ser fram
mot ett lika väl fungerande år 2015.

En riktigt God Jul
och

Gott Nytt ÅR!
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Flygvapenfrivilligas Riksstämma
i Uppsala
Riksstämman genomfördes tradi
tionsenligt vid Luftstridsskolan, LSS
i Uppsala den 18 och 19 oktober med
ett 60 tal deltagare. Stämman öpp
nades av tjänsteförrättande Riksför
bundsordförande Claes Ersing som
sedan lämnade över ordförandeska
pet för de två stämmodagarna till
Peter Lagerblad. Innan Peter läm
nade över ordet till C LSS hade han
ett trevligt anförande utifrån sin roll
som ordförande i centrala FOS.

Stämmodeltagarna under koncentration

Chefen LSS, överste Anders Persson
hälsade oss välkomna till förbandet
och informerade oss om LSS olika
uppgifter i Uppsala garnison och på
övriga platser där LSS finns repre
senterat.

Kvällen inleddes på Ärnamässen där
Flygvapenchefen Michael Bydén
höll ett intresant och inspirerande
föredrag om vårt Flygvapen. Där
efter delade Claes Ersing ut stipen
dier, förtjänsttecken och medaljer till
välförtjänta personer som med sina
insatser gagnat Flygvapenfrivilligas
intressen.

Mats Jonsson talar om Hemvärnet

Efter medaljutdelning och mingel
var det så dags att gå till bords, vi
bjöds på en mycket välsmakande tre
rätters middag. Denna avnjöts un
der en mycket trevlig och uppslup
pen stämning med en hel del sång

Chefen LSS, öv Anders Persson
informerar
Efter Nils Löwegren MSB och Mats
Jonsson Rikshemvärnsrådet intres
santa genomgångar övergick efter
middagen sedermera till stämmoför
handlingar där riksförbundsstyrelsen
inledningsvis redovisade de proposi
tioner som skulle avhandlas i de olika
utskotten. Stämmoarbetet präglades
av hög aktivitet i såväl utskottsar
betet som i de öppna och konstruk
tiva diskussionerna vid gruppernas
redovisning i storforum. Verksam
hetsberättelserna med balans- och
resultaträkning redovisades och det
beslutades att ge respektive styrelse
ansvarsfrihet.
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Från vänster: Rolf Edström, Kjell Lundström och Hans Hellgren som tilldelades kungl. guldmedalj. Micael Bydén, Jan Otterström, Richard Chronquist
och Mikael Jönsson tilldelades kungl. silvermedalj och Arvid Alfredsson tilldelades FVRF stipendium.

MSB representant Nils Löwegren

Nyvalde ordf Anders Karlsson
önskas lycka till av Peter Lagerblad

Lars Lundell kunde ej närvara på
Riksstämman, fick Silvermedaljen
vid ett senare tillfälle
och en handfull sanna och osanna
berättelser om hur det var förr. Mid
dagen avslutades med att generalma
jor Micael Bydén tackade för maten
och sjöng ett tack till avgående ordf
Claes Ersing.

Rolf Edström framför medaljörernas tack

Under söndagen avslutades stäm
man med val av personer att ingå i
Riksförbundsstyrelsen under man
dattiden 2015-2016. Stämman valde
Anders Karlsson som riksförbunds
ordförande samt Hans Hansson som
styrelseordförande. Att ingå i sty
relsen valdes Simon Johansson till
kassaförvaltare, Richard Chronquist,
Bernd Priemer, Rickard Törnstråle,
Caroline Eriksson, Anders Troed
son, Roger Dannefrid samt Michelle
Hjort och Anton Wilhelmsson som
ungdomsrepresentanter.
Innan stämmoordföranden, Peter
Lager
blad, avslutade Flygvapenfri
villigas riksstämma och lämnade
över klubban till vår nya ordförande,
Anders Karlsson, höll Anders ett
tänkvärt tal om framtiden där folk
förankring och sammanhållning var
ett genomgående tema.
Lars Pettersson
Flygvapenfrivilliga

Deltagarna lyssnar på Flygvapenchefen Mickael Bydéns föredrag
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Möte med de frivilliga
försvarsorganisationernas Instruktörer
Lördagen innehöll också ett pass
med information från Högkvarteret
där major Stefan Törngren beskrev
vad som är under arbete på frivillig
avdelningen och kommenterade in
struktörsverksamheten som genom
förts under vår och sommar. Därefter
avslutades dagen med information
från AG/Instruktör och en efterföl
jande livlig diskussion om allt som
tänkas kan inom detta mångfasette
rade område som benämns Instruk
törstjänst.

Helgen den 27-28 september genom
fördes den årliga Instruktörskonfe
rensen med Flygvapenfrivilliga som
kursansvarig. Konferensen har un
der snart 15 år varit ett återkomman
de inslag i kursverksamheten för de
frivilliga försvarsorganisationernas
instruktörer, i år förlagd till Hemvär
nets Stridsskola, HvSS, i Vällinge.
Under utbildningshelgen deltog ca
50 instruktörer från 7 av våra frivil
liga försvarsorganisationer, men frå
gan är, när kommer alla organisatio
ner vara representerade?
Efter att Ossi Koukkula, GS Flygva
penfrivilliga, hälsat deltagarna väl
komna tog Janne Otterström FVRF
över och drog upp riktlinjerna för
helgens verksamhet. Kn Thomas
Hillemar representerade C HvSS
och hade en intressant information
om skolans verksamhet.

Stavros Louca i en pedagogisk pose
i Sverige som lärare i bla matema
tik. Stavros två timmar korta lek
tion, ja så får vi beskriva den, ingen
rast, ingen som somnade in och alla
ville höra mera, ja då är pedagogi
ken som bäst. Lektionen var mycket
fängslande och med massor av er
farenheter, råd och möjligheter fick
deltagarna mycket att tänka på och
troligtvis också en del pedagogiska
råd att kunna använda i deras egen
utbildningsverksamhet.
Major Mikael Lindholm från MHSH/LOPE hade genomgång om bla
konsten att utöva handledning, del
tagarna fick utöver teoretisk genom
gång också arbeta i grupp med hand
ledning och redovisa möjligheterna
med denna utbildningsmetod.

Deltagarna informeras av
AG/Instruktör
Söndagen startade upp med alla
elever på plats, pigga och vakna för
ännu en dag i instruktörstjänstens
tecken. Efter en sammanfattning och
reflektion över gårdagens aktiviteter
påbörjades en presentation där de
deltagande frivilliga försvarsorga
nisationerna redogjorde för sin in
struktörsverksamhet. Här kom det

Kn Thomas Hillemar informerar
om HvSS
Tema och inriktning under helgen
var Instruktörstjänst, ämnen som
pedagogik och ledarskap kommer
alltid upp till diskussion, så även
denna helg. Först ut att prata pe
dagogik och ledarskap var Stavros
Louca, känd från Tv-serien ”Klass 9
A”. Stavros började med att beskriva
sin ”resa” från sitt hemland Cypern
via England för att slutligen hamna
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Mikael Lindholm förklarar
handledning

Ingela Kronlunds genomgång om
Bilkårens verkamhet

fram att vi ibland tillämpar olika sätt
att bedriva vår verksamhet men att
vi i stort arbetar mot samma mål, att
utbilda enligt fastställda kursplaner
samt att ta väl hand om våra instruk
törer.
Anders Troedson informerade om
NBL, Nätbaserat lärande, deltagarna
hade tidigare fått hemsänt inlogg
ningsanvisningar och flera hade varit
inne på läroplattformen Itslearning.
Efter en kort teorilektion fick delta
garna arbeta i grupper och lämna in
Djupt försjunkna i grupparbete
sina arbeten som sedan kommer att
besvaras och redovisas på Itslear
ning.

Anders Troedson upplyser om NBL

Helgen avslutades med att de olika
frivilliga försvarsorganisationerna
arbetade enskilt med instruktörsfrå
gor specifikt för just deras organisa
tion. Efter detta sista pass avslutades
helgen med ca 50 nöjda deltagare,

troligtvis något bättre rustade i sitt
arbete inom pedagogik och ledar
skap. Flera av deltagarna framförde
önskemål om att nästa års instruk
törskonferens genomförs på samma
plats. Slutligen, stort TACK HvSS
för ert fina stöd denna helg!
Lars Pettersson/FVRF

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

Inför nästa år, 2015 och i fortsättningen, kommer alla våra medlemmar
få sina inbetalningsanvisningar via FVRF medlemstidning.
I denna tidnings mittuppslag finner du inbetalningsfoldern.
Vi vill att Du är noga med att fylla i rätt PG-nummer till ”Din” region/förbund.
Vi vill att Du också fyller i personnummer, namn och E-postadress.
Om du har bytt adress, telefonnummer mm. Meddela då det genom att skriva
”Adressändring” på inbetalningskortet/internetbetalningen och ange det som
ska ändras.
TACK MEDLEM I FLYGVAPENFRILLIGA!
Lars Pettersson/FVRF
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En ungdomskurs uppe i skyarna
Den sista juli rycker 18 flygsugna
och förväntansfulla ungdomar in
vid Borlänge Flygklubb, vad de
inte visste var att de skulle få fly
ga dagligen och helt själva, med
hjälp av instruktör. Någon räcker
upp handen och frågar det alla
elever gått och grubblat på länge.
Kommer vi få styra och flyga pla
nen själva? Självklart svarar fänrik
Haglund som om det vore den mest
självklara saken i världen.

En helt fantastisk utsikt
termiken får frukosten att åka fritt
fall i magen.

Häftigt att få spaka själv
Dagen därpå dras flygplanen ut och
eleverna påbörjar daglig tillsyn.
Eleverna delas in i tre flyggrupper,
en för varje segelflygplan. En Berg
falke, ett motorseglarflygplan och
en DG, som är segelflygarnas sport
motsvarighet. Alla väntar spänt på
sitt första flygpass, så stämningen
är elektrisk och förväntansfull. Ar
mar vevas och armar sträcks, för att
visa piloten i bogserplanet att kusten
både bakifrån- och framifrån är klar.
Och det dröjer inte länge innan flyg
donet lättar från backen.
Det är något speciellt med att lätta
från marken, höjd suddar ut olikheter
och genom glashuven ser jag städer
istället för människor och mönster
av en vacker hemstad istället för de
taljer, tänker jag för mig själv medan
10

En del nöjer sig med en ordinär flygtur
medan andra som Kim Lybark kryd
dar till sin första flygning med loopar
och flygning upp och ner. Wow, det
var det häftigaste jag gjort utbrister
Kim när han återigen intar marknivå.
Jag frågade mest på skoj om vi kun
de göra en loop och när han sa ja,
hann jag inte tänka så himla mycket
innan han drog i spaken och vi var på
väg upp. Det var häftigt och det sög
till rejält i magen och efteråt var jag
riktigt lycklig och full av adrenalin.
Jag fick landa planet själv, hojtar
Malin Ahola triumferat och resten av
hennes grupp samlas kring henne för

att höra på om den unika chansen.
Det gick bra att flyga, så när vi hade
flugit en stund frågade Anders om
jag hade flugit förut och om jag ville
landa planet själv. Så när vi skulle
landa berättade han steg för steg hur
man gjorde och det var jättenervöst,
det var ju första gången jag fick styra
planet och så skulle jag få landa det
på köpet! Men det gick bra och det
var roligt, känslan man fick var helt
amazing, säger en upprymd Malin.
Det har varit mycket arbete bakom
men vansinnigt roligt, sammanfattar
fänrik Anders Haglund segelflygsut
bildningen.
Elisabeth Johansson/FVR Mitt

Blivande Flygvapenpiloter?

Artikel från Försvarets Forum
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Flygvapenfrivilligas höstkurser
FVRF har genomfört ett stort antal
kurser under den gånga hösten.
I Uppsala har genomförts en Instruk
törskurs Grunder (IK G) och i Luleå
en Instruktörskurs Tillämpning (IK T).
Frivilligskolan i Halmstad är en fli
tigt nyttjad utbildningsplats. Här har
under hösten genomförts Instruktörs
kurs Grunder (IK G), Kurschefskurs
(IK KC) samt kurs för handledare
(IK HL).
I Ronneby har vi haft en GU-F och en
Instruktörskurs Tillämpning, (IK T).

Kn Thom Gustafsson delar ut uppgifter till IK G

På Såtenäs har genomförts en In
struktörskurs Ungdomspedagogik, IK
U, samt två kurser i Hemvärnunder
rättelsetjänst, GK HvUnd och FK
HvUnd.
De flesta av kurserna har varit god
tagbart uppfyllda, men på IK U, IK
HL och IK FU vill vi se ännu fler av
de frivilliga försvarsorganisationer
nas instruktörer. Vi har en väl funge
rande instruktörskader i FVRF. Men
vi behöver nu - med anledning av ett
utökat kursutbud, men också en utö
kad efterfrågan generellt från För
svarsmakten - ännu fler instruktörer
både från våra egna led men även
från övriga försvarssorganisationer.

Mj Bo Alfredsson leder genomgång med elever i Kurschefskursen

Tack elever, instruktörer och våra
stödjande förband för en väl genom
förd utbildningshöst
Lars Pettersson/
Instruktörsansvarig FVRF

Elever ur HvUndkurs i Såtenäs under uppförande av patrulltält 6
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Fyra nya Instruktörer efter genomförd IK T på F 17. Fr vänster: Anders Vanhala, Gustav Carlsson,
Malin Larsson, Pekka Erikoinen

Blivande Handledare på kurs IK HL i Halmstad

GU-F elever i Ronneby, med allvar i blicken och hög beredskap
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Kurs i Flygnavigering
Kursen var förlagd till sista helgen
i augusti där eleverna möttes av ett
strålande flygväder. Kursen genom
fördes i samverkan med Luleå-Bo
den flygklubb som ställde upp med

Deltagande elever efter
landning i Älvsbyn

två Cessnor 172 och ett så kallat Ul
tralätt flygplan.
Sex elever var kallade, det kom fyra,
alla tjejer. Under lördagseftermiddag
flög vi från Piteå och Älvsbyn flyg
fält för att få eget luftrum, åter Kal�
lax före stängning kl 2000.
Söndagen bjöd också på bra väder,
vilket gjorde att eleverna fick flyga
lite längre sträckor bla till Haparan
da, Arvidsjaur och Skellefteå. Under
söndagen fick de prova på att flyga
själva, med blandat resultat, men

Olivia Rönnqvist redo att flyga
Ultralätt
ändå duktigt gjort. Kursen avsluta
des med fyra mycket nöjda elever.
Text/foto
Jan Sölvebring

GU-F konferens i Tylebäck
Under två dagar i början av decem
ber genomfördes södra regionens
GU-F konferens under ledning av
Svenska försvarsutbildningsförbun
det. Liknande konferenser genom
förs under december månad i region
mitt och nord. Syftet med konferen
serna är att ge en övergripande infor
mation samt att gemensamt kunna
diskutera och redovisa erfarenheter
och slutsatser från de GU-F kurser
som genomförts under 2014.
Flygvapenfrivilliga har under 2014
varit ansvariga för fyra GU-F kurser
på följande platser, Uppsala, Luleå,

antal återbud från att eleven antagits
fram till kursstart.

Ulf Hammarlund ansvarig för GU-F
konferensen Tylebäck
Halmstad och Ronneby. Genom
gående redovisades det från samt
liga kursansvariga frivilliga försvar
sorganisationer ett alldeles för stort

Deltagare från Försvarsmakten och frivilliga försvarsorganisationer
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Däremot har det under kursernas
genomförande varit få avgångar, en
dast någon elev per kurs och oftast
på grund av svag fysisk förmåga.
Vid våra fyra kurser har vi överlag
haft duktiga och intresserade elever
från både egen och övriga frivilliga
försvarsorganisationer. Kurschefer och
instruktörer vid våra kurser har visat
stor kunnighet och tagit väl hand om
eleverna.
Lars Pettersson/FVRF

Artikel från Officerstidningen
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Höstkurs i Region Nord
Söndagen den 26 oktober ryckte 17
ungdomar in till en knapp veckas
utbildning. Som vanligt började det
med en tur till förrådet för uthämt
ning av den utrustning som behövs
under kursen. Därefter så var det
dags för exercis samt utbildning i
hur man ska agera för att undvika att
få köldskador.
Efter en god natts sömn så var det då
dags att städa kasern samt tejpning
av fötter för att förebygga skavsår.
Därefter var ungdomarna redo att
ge sig ut på marsch. På vägen mot
förläggningsplatsen fanns ett antal
stationer där eleverna fick pröva på
olika utmaningar där de blev be
dömda på hur väl de löste de olika
uppgifterna.
Ungdomarna utmanades i kast med
blind handgranat, göra upp eld, av
ståndsbedömning samt ett sjukvårds
moment där en bår skulle sättas
ihop, en skadad skulle tas om hand
och förflyttas.
Efter en uppskattad och välförtjänt
lunch i skogen återstod marschen

Intressant förevisning av FM tekniska materiel
till anbefalld plats där förläggningen
skulle upprättas med hjälp av Tält
20.
Efter middagen då det blivit lite
mörkt i skogen var det dags för före

visning av mörkermateriel, samt att
få pröva på att använda olika bildför
stärkare. Kvällen avslutades sedan
med samkväm där grillningen var
mer uppskattad än regnvädret.
En ny dag med frukost ute i skogen,
riva förläggning och återställa ter
rängen. Därefter marsch in till ka
sern där det fanns massor att göra,
så som hänga upp sovsäckar på luft
ning, diska kök och putsa kängor.
Som ett avbrott i vården genomför
des ett mycket uppskattat studiebe
sök på Helikopterdivisionen.
Torsdagen gick i yrkesinformatio
nens tecken med info om Försvars
makten. Efter kursutvärdering och
lunch var det dags för ungdomarna
att åka hem och ha någon dags lov
innan skolan börjar igen på månda
gen.
Text: Malin Hagberg/Region Nord
Foto: Stefan Hult/Region Nord

Noggrann fotvård är ett måste vid all marschträning
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FMV beställer system och
utvecklingsarbete för JAS 39 E

Demoversion av JAS Gripen NG (Next Generation) används av FMV och Saab
för tester i utvecklingsarbetet av 39E. - Foto: Saab

Inom ramen för utvecklingen av JAS
39 Gripen E har FMV lagt beställ
ningar på underhållssystem, stöd
system samt förutsättningsskapande
verksamhet för produktion. Det to
tala ordervärdet är cirka 5,8 Mdr
kronor.
Den beställning som FMV har un
dertecknat med Saab är ett led i den
fortsatta utvecklingen av E-versio
nen av flygmaterielsystem JAS 39.
– Beställningarna som vi nu lägger
ligger helt i linje med planeringen
och är en direkt följd av det beslut
som regeringen fattade den 28 au
gusti nu i år att utvecklingen och
serieanskaffningen av JAS 39 E ska

fullföljas, säger Dan Averstad, chef
för Gripenprogrammet vid FMV.
Beställningarna är delar av det stora
avtal som FMV förhandlade fram
med Saab under 2012 och 2013 och
som undertecknades av FMV och
Saab i februari 2013. Ytterligare
några delar återstår att beställa vid
senare tidpunkt.

Fakta

Avtalet om fortsatt utveckling av
stridsflygsystemet JAS 39 från fe
bruari 2013 gäller utveckling och
modifiering av 60 JAS 39 Gripen E
till det svenska försvaret. Flygplanen
ska börja levereras 2018 och beräk
nas vara slutlevererade 2026

Med den nya JAS 39 Gripen E kom
mer Försvarsmakten att få ett strids
flygssystem med nya och utvecklade
förmågor som möter framtida opera
tiva krav. Den nya versionen av JAS
39 kommer bland annat att ha en
starkare motor, mer internt bränsle
som ger ökad räckvidd och uthål
lighet, samt fler vapenbalkar och en
högre lastförmåga.
Ny radar med elektroniskt styrbar
antenn (AESA), uppgraderade pre
sentationssystem i cockpit och mo
dern avionik (flygelektronik) un
derlättar för piloten att genomföra
uppdrag
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Vår utbildning 2015 – vad nytt i den?
”Örat på rälsen” för att både förstå
nya förutsättningar och ta till vara
erfarenheter är en mycket viktig del
för att utveckla vårt utbildningsut
bud. Bland nyheterna för 2015 finns
bland annat följande:
Våra regioner kommer att ta ytterli
gare steg i att utveckla och etablera
en bra Sommarskoleverksamhet.
Viktigt för 2015 är främst att få till
stånd bra rekryteringsmodeller som
passar de olika regioner samt ”få
upp volymerna” av deltagande ung
domar. Att sedan en väl fungerande
samverkan med de ur Försvarsmak
ten som har att stödja Sommarkur
serna – FV Frivilligavdelning och
förbanden – är den absoluta grunden
– om det råder ingen tvekan.

Skidmarsch i fjällmiljö på vinterkurs
regionerna Syd, Öst och Mitt kom
mer att nyttja.
Det utbud av kurser som erbjuds
både nya och gamla instruktörer är
i allt väsentligt bra. Erfarenheter från
2014 kommer att inarbetas i respek
tive kursplan och kursbeskrivning
– allt i syfte att hålla högsta klass i
utbildningen. Främst inom Instruk
törskurs Tillämpning kommer några
olika modeller för genomförandet att
testas. På sikt uppfattar vi i AG In
struktör det som viktigt att det finns
flera olika modeller för att erhålla
formell kompetens som instruktör.

Egen tillagad mat smakar alltid bäst

Alla byggen börjar med en bra grund
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Även våra Vinterkurser
får till del en ny grund
förutsättning. Vi tänker till
sammans med FV Frivil
ligavdelning skapa en fast
skolorganisation i Älvda
len som har ”kontroll”
över merparten av de re
surser som krävs och där
sedan de olika regionerna
kan ansluta och ”jacka in”
sin kurs. En modell som

Den stora utmaningen för instruk
törsutbildningen är annars marknads
föringen – att göra de olika utbild
ningarna kända bland målgrupperna.
Något vi alla får jobba hårt med.
2015 års utbud av instruktörsutbild
ningar hittar du bland annat på sista
sidan i denna tidning – botanisera –
och ansök.
Inte direkt utbildning – men absolut
en grund för utbildningen är rekry

Vapenutbildning under Military Weekend - Foto: Försvarsutbildarna, Jörgen Fagerström
tering. Flygvapenfrivilligas Riksför
bundsstyrelse (RFS) har ansatt en
tydlig inriktning att FVRF – samt
liga funktioner – måste utveckla
sin förståelse för och förmåga att
genomföra rekrytering. Ramarna
för detta kommer RFS att ange dels i
en PM att gälla över tiden och dels i
sina Riktlinjer för 2015.

Instruktörstjänst på en GU-F

En rekryteringsverksamhet som är
ny 2015 är våra regioners ansvar för
att genomföra en Military Weekend.
MW är en av FM viktigaste rekryte
ringsverktyg och vänder sig till ung
domar som under året fyller 18 år
och äldre. MW genomförs under en
intensiv helg för alla deltagare och
baseras främst på faktiska upplevel
ser. MW är en tydlig rekrytering till
Försvarsmakten och vår uppgift är
att stödja denna. MW kräver både
engagerad personal och ett stort en
gagemang från det förband där MW
genomförs. Vill du läsa mer om MW
så hittar du det på www.frivilligutbildning.se.
2015 - ett spännande år med många
nyheter och förändringar – det mesta
finns på plats – nu gäller det att ge
nomföra.
Jan Otterström/Utbchef

Sommarkurs med ett flygpass
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Region Syd seniorer
på besök i Göteborg
Drygt 25 seniorer från Region Syd
genomförde en helg med försvars
upplysning och studiebesök i Göte
borg.
På lördagsmorgonen kom deltagarna
till Frivilligskolan i Halmstad där
dagens första info hölls av mj Peter
Kriborg. Peter uppehöll sig kring
FM i stort samt berättade om den
frivilligverksamhet som genomförts
vid skolan under hösten och vad
som planeras för utbildningsår 2015.
Lars Pettersson informerade därefter
om vad som är på gång i FVRF och
i Region Syd.

Ubåten Nordkaparen väckte stort intresse

Efter kaffe och bulle gick färden med
buss till Göteborg där vi började på
Volvo museum. Efter en snabblunch

Helgens ”Kapten” Mickael Jönsson
som höll ihop Seniorträffen

Intressant föreläsning om Jagaren Småland
fortsatte färden till Maritiman med
guidning på Jagaren Småland och
Ubåten Nordkaparen. Besöken, med
en mycket bra guidning, var både
uppskattade och mycket intressanta.
Efter någon dryg timmes busstur
var det dags med ombyte och gå till
bords för en gemensam middag i
julens tecken, med ”möed mad - go
mad - och mad i rättan tid” som vi
brukar uttrycka oss här nere i södern.

Deltagarna ur Region Syd samlade på Volvo museum
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Lars Pettersson/Reg Syd

Uppgraderad radar
blir som ny
FMV har i oktober överlämnat radaranläggning 871 till För
svarsmakten.
Det är en uppgraderad version av radarsystem 870 som För
svarsmakten använder för luftövervakning och ytövervak
ning.
Från skåp till kort
Sedan 1980-talet har tekniken utvecklats väldigt mycket, vil
ket gett vinster i utvecklingen av det nya systemet.
– Till exempel har hårdvarudelen i anläggningen krympt från
ett skåp till ett kort. Och även mjukvarumässigt har det hänt
mycket, säger Mattias Alfredsson.
Läs mer på www.fmv.se

Radaranläggning 870 är ett radarsystem som infördes i Försvarsmakten på 1980-talet. Runt om i kustbandet finns ett
större antal fasta radaranläggningar av denna typ, för att
täcka Sveriges yta. Dessa använder Försvarsmakten för att
upprätthålla incidentberedskapen och för att stridsleda flygförband - Foto: FMV

Utlandsveteraner i FVRF
Inom Region Syd sammanhålls planeringen för ett deltagande, med en delegation från FVRF, vid Veterandagen i Stockholm den 29 maj 2015. Du som är intresserad att deltaga, 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 Verterandagen
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 internationell tjänst. Evenemanget äger rum på Djurgården i Stockholm. Under dagen firas veteranerna under
högtidliga former med konserter, tal och ceremonier som medaljeringar.
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Ungdomar – en viktig del
för Försvarsmaktens framtid

Deltagarna på FM ungdomskonferens i Ånn - Text: Jan Otterström och Michelle Hjorth - Foto: Andreas Edholm
Försvarsmaktens personalförsörj
ningsmodell - som bygger på frivil
lighet - har som en av sina viktigaste
grundpelare att Försvarsmakten är
känd för sin verksamhet och att den
är en möjlig framtida arbetsgivare.
Att tidigt informera och engagera
ungdomar är därför en avgörande
verksamhet – och där de frivilliga
försvarsorganisationerna utgör grun
den.
I syfte att skapa sig en bild av hur
ungdomarna och deras ledare reso
nerar kring sin verksamhet idag och
för framtiden genomförde Försvars
makten en Ungdomskonferens i ett
vintrigt Ånn i Jämtland den 21-23
november.
Bland de 23 deltagarna fanns från
FVRF Mats Karlström FVR Mitt,
som ungdomsledare samt fyra ung
domar – Erika Perleroth FVR Syd,
Michelle Hjorth FVR Mitt, Anton
22

Wilhelmsson FVR Öst och Rasmus
Lindahl FVR Väst.
Ämnen som diskuterades var bland
annat hur vi ska fortsätta och få till
stånd en kontinuerlig utveckling av
ungdomsverksamheten och att sam
arbetet mellan organisationerna och
inom regionerna utvecklas.
Hur vill då ungdomarna att deras
verksamhet ska vara och utvecklas
mot? De viktigaste inriktningarna
tycker ungdomarna är att samverkan
och utbyte mellan de olika organi
sationernas ungdomsverksamheter
kommer till stånd, att rekryteringen
förbättras så att alla ungdomar nås
och att även ungdomar med smärre
förhinder kan ges möjlighet att delta
i verksamheten.
Att få detta till genomförande krä
ver nu att Försvarsmaktens övergri
pande styrdokument fastställs och
kan läggas till grund för de frivilliga

försvarsorganisationernas utveckling
och genomförande av en modern
och efterfrågad ungdomsverksamhet
– och det är vi beredda på att göra.

Försvarsmakten har godkänt ett
förbandstecken i textil för FVRF.
Det är nu under tillverkning och
kommer att – tillsammans med
bärandebestämmelser – distribueras
under januari/februari nästa år.

Seniorträff i region Nord
Seniorträffen genomfördes den 5-6
september, med ett femtontal med
lemmar. Målet med resan till Kiruna
var studiebesök på ESRANGE.
Studiebesöket började med en ge
nomgång av Mattias Abrahamsson,
ansvarig för raket- och ballongupp
skjutningar. Mattias presenterade
Esrange verksamhet och organisa
tion.
Efter teorigenomgången var det
rundtur med vår buss och stopp för
att gå ut och titta på olika raketram
per och andra uppskjutningsanord
ningar. Besöket avslutades kl 1500,
färden fortsatte sedan tillbaka mot
Kiruna, med stopp i Jukkasjärvi.

Seniorerna samlade för gruppbild
Där fick vi info om hur Ishotellverk
samheten fungerar samtidigt som vi
bjöds på kokt kaffe över öppen eld i
en av tältkåtorna som ställs upp vid
Torneå älvens strand.

Norrländskt fältkaffe vid älvens strand

Efter en natt i Kiruna gick färden till
Malmberget, staden som håller på
att flyttas mot Gällivare, där fick vi
en mycket intressant guidning av en
av våra medlemmar boende på plat
sen, Tage Backe. Jag vill framföra
ett tack till Mats Järhem och Stefan
Hult för det arbete de lagt ner. Med
lemmarna uttryckte ett stort tack för
dessa dagar.
Text & Foto
Jan Sölvebring/s-ordf FVR N
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FVRF-kurser 2015
Kurser 2015 som vänder sig till våra medlemmar
på olika nivåer.

Mer info på www.flygvapenfrivilliga.se/utbildning/kurskatalog
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Instruktörskurs
Grunder

14-27 mars
4-17 juli
30 augusti-12 september
17-30 oktober

Halmstad
Halmstad
Uppsala
Halmstad

Instruktörskurs
Tillämpning

5-10 mars
25-30 juni
20-28 juli
3-8 september
12-17 november

Såtenäs
Luleå
Halmstad
Ronneby
Umeå

Instruktörskurs
Handledare
 	

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

Luleå
Uppsala
Halmstad

Instruktörskurs
11-17 april
Fortsättningsutbildning 28 september-3 oktober

Halmstad
Luleå

Instruktörskurs
Ungdomspedagogik

20-22 mars
18-20 september

Såtenäs
Såtenäs

Kurschefskurs

21-27 mars
17-23 oktober

Halmstad
Halmstad

Kurs för övningsledare

17-19 april

Halmstad

Kurschef, fortsättnings-	 16-18 oktober
utbildning

Halmstad

Adjutantkurs

13-15 februari

Halmstad

GU-F

27 juni-10 juli
5-18 september

Luleå
Ronneby

HvUnd GK
HvUnd FK
HvUnd FU

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

