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Hans Hansson
har ordet
Tiden går fort. Två år har passerat sedan
stämman 2014 då jag blev vald som
ordförande i Riksförbundsstyrelsen.
I oktober genomfördes FVRF
Riksförbundsstämma. Det var en
trevlig och välarrangerad stämma i
Linköping med mycket flyginslag
då vi var i en stad med många flyg
artraditioner. Jag hade då förmånen
av att bli omvald för ännu en två
årsperiod.
Vi har precis i dagarna genomfört det
sista styrelsemötet med den gamla
styrelsen och genomfört ett arbetes
– och överlämningsmöte till den
nygamla styrelsen.
Så här i skiftet mellan den gamla och
nya valperioden så kan det vara dags
till ett axplock ur vad vi åstadkommit
under de 2 åren som snart förflutit.
Riksförbundsstyrelsen fick av stäm
man 2014 i uppgift att ta fram en ny
vision och framtidsinriktning. Vi har
ägnat en stor del av tiden på våra
styrelsemöten åt denna fråga då den
anger tonen vart vi strävar i FVRF.
Riksförbundsstämman fastställde nya
visionen och framtidsinriktningen. Nu
återstår det för den nya styrelsen att
säkerställa att detta blir implementerat
i vår verksamhet. Vi kommer att
presentera visionen på diverse olika
media så att den blir välkänd ute i
organisationen under den närmsta
tiden. Du kan ta del av visionen och
framtidsinriktningen längre fram i
tidningen.
Huvudmannaskapet för Instruktörs
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tjänst är en annan fråga som vi i
styrelsen tillsammans med kansliet
ägnat en hel del tid åt. Jag tycker vi
har tagit vårt ansvar i utvecklingen
av denna uppgift. Kansliet och
AG Instruktör där flera FFO ingår
har utarbetat ett bra koncept med
kursplaner och lärarhandledningar
för utbildningen. Men vi får inte sätta
oss till ro. Det återstår ännu mycket
att göra innan instruktörsutbildning
en fullt ut är implementerad i fri
villigverksamheten. Den 30 november
genomförde vi inom ramen för vårt
Huvudmannaskap Instruktör ett
bra seminarium tillsammans med
övriga FFO och HKV. Syftet var
att diskutera hur vi vidareutvecklar
instruktörsutbildningen.
Det som bekymrat mig som sty
relseordförande är avsaknaden av
X-befattningar vid Flygvapnets
krigsförband. Från min aktiva
tid i Flygvapnets strilorganisation
så har jag sett vad frivilliga kan
åstadkomma i FV insatsförband. Jag
är övertygad att vi har bra uppgifter
för våra medlemmar i den framtida
Försvarsmakten/Totalförsvaret och
särskilt Flygvapnet.
Försvarsmaktens överväger nu om
att återigen införa X-befattningar.
Min bedömning är att vi får ett
inriktningsbeslut om X-befattningar
under 2017 som är positivt för fri
villigorganisationerna. Jag gör då
bedömningen att detta kan leda
till att övergången från ungdom
till ”vuxenverksamheten” gör att
många ungdomar stannar kvar i
FVRF. Samtidigt får vi mycket att

leva upp till. Vi måste leverera det
som Försvarsmakten efterfrågar
vilket ställer krav både på att vi
har instruktörer samt kan rekrytera
medlemmar som är villiga att ut
bilda sig mot de kommande X-be
fattningarna.
Vår ungdomsverksamhet har vi alla
anledning att vara stolta över. Den
genomförs med stort engagemang och
med många duktiga ungdomsledare
ute i regionerna. Jag tycker det är
särskilt roligt att vi kunnat erbjuda
några av våra ungdomar ett inter
nationellt utbyte. Förutom att våra
ungdomar får en möjlighet att prata
med andra ungdomar från olika
länder om deras verksamhet så
stimulerar det våra ungdomar till
fortsatt engagemang i FVRF.
Med kansliet på plats i nya lokaler på
Lilla Nygatan i Gamla Stan och en ny
engagerad riksförbundsstyrelse så ser
jag fram mot de kommande två årens
utmaningar i vår verksamhet.
Jag vill avsluta med att tacka alla
för alla goda insatser som gjorts
i olika sammanhang under åren.
Fortsätt med det så kommer vi att
utvecklas och bli en organisation att
räknas med. Vi kan bli fler så prata
med grannen, vänner, familj, släkt
m fl om att söka ett medlemskap i
Flygvapenfrivilliga
Till sist önskar jag alla en

God Jul
och ett

Gott Nytt År
Hans Hansson, Styrelseordf. FVRF

Generalsekreteraren
har ordet
Det gångna året har varit innehålls
rikt och utvecklande. Vi har med god
kvalitet och på ett säkert sätt levererat
huvuddelen av utbildningsuppdrag
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en som våra uppdragsgivare beställt.
Kansliet har arbetat intensivt med
att stödja genomförandet av cen
tral och regional utbildning och
samtidigt skapa förutsättningar för
framtida verksamheter. Glädjande
kan vi konstatera att vår totala
utbildnings- och uppdragsvolym
fortsätter att växa. Detta ger oss
stabilitet för att kunna fortsätta att
vidmakthålla och vidareutveckla
nuvarande utbildningsverksamhet,
huvudmannaskap instruktör och att
utveckla vår förmåga att kunna ta på
oss nya uppdrag de kommande åren.
Exempel på en ny verksamhet som
tillkommit i år har varit uppdraget
att genomföra tre stycken kombattant
utbildningar av civil personal till
hörande Försvarsmaktens logistik
enhet (FM LOG). Vi hoppas på
ytterligare fler liknande uppdrag från
FM LOG m.fl. under nästkommande
år. För våra ungdomar har vi under
2016 etablerat två helt nya och
lyckade internationella samarbeten.
Dels ett med UK Air Cadets och dels
ett med Kaitseliit i Estland. Även
här arbetar kansliet nu med att kunna
fortsätta att utveckla internationella
samarbeten under kommande år.
Efterfrågan på välutbildade och
välövade frivilliga till Försvarsmak
ten och totalförsvaret ökar. Detta
ställer krav på fler välutbildade in
struktörer hos de frivilliga försvars
organisationerna (FFO). Inom ramen
för vårt huvudmannaskap behöver vi
tillsammans med HKV och övriga
FFO fortlöpande diskutera och fast
slå hur vi skall rekrytera, utbilda,

vidmakthålla och vidareutbilda fram
tidens frivilliga instruktörer. Den
utökade efterfrågan på frivilliga och
på instruktörer kommer att bli en
viktig och utmanande uppgift för
kansliet och regionerna de närmaste
åren. Förväntningarna på vad vi
frivilliga kan bistå med är höga hos
oss själva och hos beslutsfattande
politiker och hos våra uppdragsgivare.
Vi har genomfört en lyckad Riks
förbundsstämma i Linköping med
bland annat val av förtroendevalda
och beslut om en ny vision och
framtidsinriktning för FVRF. Kansliet
ser fram emot att samarbeta med och
stödja den nya Riksförbundsstyrelsen
i sitt arbete med att leda och utveckla
FVRF åren 2017-2018.
Bäste läsare, under 2016 har vi med
relativt små resurser publicerat tre
medlemstidningar med artiklar från
vår breda verksamhet. Ett stort tack
till alla er som bidragit med artiklar
och reportage. Säkerställ genom att
betala in din medlemsavgift att du
även nästa år får FVRF tidningen i din
brevlåda. Vi kommer att ha mycket
läsvärt och intressant att rapportera
om.
Från FVRF nya lokalisering på Lilla
Nygatan 14 önskar jag dig

En riktigt God Jul
och

ett Gott Nytt År.
Ossi Koukkula, Generalsekreterare
Tipsa redaktionen på info@fvrf.se
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Frivilliga försvarsorganisationernas
instruktörer på konferens
re och föreläsare, själv presentera
de han sig som ”fiskarpojke och
resande i sunt förnuft”. Christers
föredrag, som hade pedagogiken
som en genomgående röd tråd,
blandades med såväl teorier som
praktiska exempel ur livet. Christer
bjöd på många kloka och tänkvärda
sanningar, ”när modet är lite större
än rädslan sker utveckling” eller
”jag hör vad du säger men ser vad du
känner”. Under tvåtimmarspasset var
deltagarna ytters aktiva och delaktiga,
en mycket uppskattat programpunkt.

Konferens på Tylebäck kursgård
Helgen den 24-25 september ge
nomfördes den årliga Instruk
törskonferensen med Flygv apen
frivilliga som kursansvarig. Konfe
rensen som om några år firar 20
års jubileum var i år förlagd till
kursgården Tylebäck utanför Halm
stad. Under utbildningshelgen deltog
ca 30 instruktörer från sex av våra
frivilliga försvarsorganisationer, men
frågan är, när kommer alla FFO att
vara med? Kan vi hoppas på nästa år.

föreläsningspass för FFO kurschefer
och instruktörer.
Förmiddagen avslutades med ett
mycket spännande och fängslande
föredrag av Christer Olsson, författa

Efter lunch startade Thomas Ny
lin upp ett utbildningspass där en
tidigare hemsänd och löst elevuppgift
med rubriken ”Det goda exemplet”
utgjorde grunden och uppstarten
till eftermiddagens arbete i små
grupper. Arbetet avslutades på
söndag förmiddag med bra och
fylliga redovisningar. I samband med
gruppernas redovisningar startades
många och givande diskussioner
inom instruktörstjänsten.
C PROD FRIV, Stefan Hallen av

Tema och inriktning under helgen
var Instruktörstjänst med ämnen
pedagogik och ledarskap i grunden.
Årets konferens hade också som
mål att genomföras med stor del
tagaraktivitet, vilket tydligt upp
skattades.
Efter att Hans Hansson, Flyg
vapenfrivilligas styrelseordförande,
hälsat deltagarna välkomna tog C FM
LOPE, Stefan Borén, över och under
rubriken ” Ledarskap och Pedagogik”
genomfördes ett aktivt och intressant
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Grupparbete men det ”Goda exemplet”

Anna Katz ger en bild av huvudman
ledarskap
slutade första konferensdagen där
han informerade om vad som är på
gång på såväl kort- som lång sikt samt
svarade på frågor från intresserade
deltagare, som exempelvis när en ny
H FRIV Förmåner är att vänta, svaret
blev att det arbetas på det. Stefan
uppehöll sig kring den nyutkomna
Marksäkerhetsorder som ställer nya
och tydliga krav på hur verksamhet/
säkerhetsansvaret ska samordnas
mellan FM och FFO. Här kom
deltagarna med många frågor och
Stefan svarade så långt som möjligt,
flera frågor gällde tolkningar och
juridiska följder på olika händelser
inom tjänsten som övningsledare.

Söndagen startade upp med alla
elever på plats, pigga och vakna för
ännu en dag i instruktörstjänstens
tecken. Morgonens första pass in
nehöll olika redovisningar från
gårdagens gruppuppgift. Därefter
fick deltagarna information av Anna
Katz, Svenska Lottakåren, om deras
arbete inom huvudmannaskapet
Ledarskap. Thomas Nylin, FVRF,
informerade om arbetet inom hu
vudman Instruktörstjänst.

På lördagskvällen samlades vi till en
god middag där deltagarna bidrog till
stor trevnad och hög stämning med
mycket att berätta om och många
gamla gemensamma minnen dök upp.

Efter lunch dag två gavs närvarande
FFO möjlighet att informera övriga
om just deras organisation och om
vad som var på gång samt deras
olika utmaningar. Gemensamt och

Thomas Nylin beskriver arbetet
inom huvudman instruktör

Stefan Hallén informerar från
Högkvarteret

Christer Olsson föreläser på ett
fängslande sätt
mycket tydligt var att alla närvarande
FFO hade svårt att rekrytera elever
till Instruktörsutbildning och alla
närvarande FFO redovisade brist
på utbildade och tjänstgörande
instruktörer, så här finns att göra (red
anm.).
Helgen avslutades med att de olika
frivilliga försvarsorganisationerna
arbetade enskilt med instruktörsfrågor
specifikt för just deras organisation.
Efter detta sista pass avslutades
helgen med ca 30 nöjda deltagare,
bättre rustade i sitt arbete inom
pedagogik och ledarskap. Slutligen,
stort TACK till er alla, deltagare och
föreläsare för en fin och utvecklande
helg tillsammans.

Stefan Borén föreläser i pedagogik och ledarskap

Lars Pettersson/FVRF
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Flygvapenfrivilligas
Riksförbundsstämma i Linköping
Riksförbundsstämman genomfördes
i Linköping den 15-16 oktober med
ett 70 tal deltagare. Stämman öpp
nades med ett välkomstanförande
av Riksförbundsordförande An
ders Karlsson som också stod för
ordförandeskapet under de två
stämmodagarna.
Flygvapenchefen Mats Helgesson,
Chefen Hkp-flj Peder Söderström,
Rikshemvärnschefen Roland Eken
berg, Pernilla Hultén MSB samt
Hannan Chehadé FVRF-ungdom
hade under eftermiddagen, var för sig,
mycket intressanta och informativa
fördrag om sina olika verksamheter
och vilka förändringar som var på
gång med speciell inriktning mot
behovet av frivillig försvarspersonal.
Efter dessa intressanta genomgångar
övergick eftermiddagen sedermera
till stämmoförhandlingar där riks
förbundsstyrelsen inledningsvis
redovisade de motioner och pro
positioner som skulle avhandlas i
de olika utskotten. Stämmoarbetet
präglades av hög aktivitet i såväl

utskottsarbetet som vid de öppna
och konstruktiva diskussionerna
vid gruppernas redovisning i stor
forum. Verksamhetsberättelserna
med balans- och resultaträkning
redovisades och det beslutades att ge
respektive styrelse ansvarsfrihet.
Kvällen inleddes på Flygvapenmuse
um där Generallöjtnant och f.d. CFV
Sven-Olof Olson höll ett mycket
uppskattat och fängslande föredrag
om Flygvapnets 90 år, föredraget
avslutades med ihållande applåder
och ett tack från ordf Anders Karlsson.
Därefter förevisades Flygvapenmuseet
under en rundvandring genom tid och
rum vid början vid våra allra första
flygplan fram till dagens flyg och dess
ledning, ett mycket uppskattat inslag
där de ytterst kunniga guiderna svarade
på allt som kunde frågas om. Innan
det var dags med stämmomiddagen
förrättades det medaljutdelning,
där FVRF Förtjänsttecken och
Kungl. Silvermedalj utdelades till
välförtjänta personer. Att speciellt
nämna i detta sammanhang är att

Hannan Chehadé berättar om besöket vid Royal Air Force Air Cadets
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Anders Karlsson och Ossi Koukkula
leder stämman
tre GU-F elever från vår kurs på F
17 i Ronneby hösten 2015 erhöll
FVRF förtjänsttecken för rådigt
ingripande vid ett sjukdomstillbud
där utgången kunde blivit oviss utan
deras ingripande, bra jobbat alla tre.
Kvällen avslutades med stämm o
middag i museet bland alla dessa
flygplan, kan Flygvapenfrivilligas
personal tänka sig en mer passande
miljö att högtidlighålla en gemen

sam stämmomiddag. Flera tal
hölls i samband med middagen,
medaljörernas tack framfördes av
Stefan Hallén Prod Friv, FVRF ordf
Anders Karlsson höll ett tal om FVRF,
Anton Wilhelmsson berättade om sitt
liv som ungdom. Avslutningsvis
tackade Sven-Olof Olson för maten i

ett tal blandat med såväl humor som
kloka råd inför våra nya utmaningar.

FVC Generalmajor Mats Helgesson

C Hkpflj Överste Peder Söderström

Rikshemvärnschefen Brigadgeneral
Roland Ekenberg

Frivillighandläggare
Pernilla Hultén MSB

89-årige Generallöjtnant Sven-Olof
Olssons exposé om FV 90 år

FVC Mats Helgesson och Fj Arvid
Alfredson minglar inför middagen

Efter söndagens fortsatta förhandlingar
och beslut skildes stämmodeltagarna
efter en trevlig och givande stämma
med många nya uppgifter att ta tag i
under de kommande åren. Ett stort,

tack till alla ni deltagare, gäster och
medlemmar, som var där och gjorde
Flygvapenfrivilligas stämma till en
mycket trevlig och givande helg.
Lars Pettersson/
Flygvapenfrivilliga

Samtal vid honnörsbordet, Barbro Isacsson Rikslottachef, Sven-Olof Olsson fd CFV,
Anders Karlsson Ordf Riksförbundet och Anders Persson C LSS
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Medaljörer från vänster: Patric Carlenberg, Natscha Karlsson, Johanna Hemmings, Anders Persson,
Peder Söderström, Mats Helgesson, Thom Gustafsson, Stefan Hallén, Mats Karlström, Peter Kriborg,
Gunnar Larsson och Axel Boltenberg

Sven-Olof Olsson tackar för maten

Patrik Carlenborg FMCK, Natascha Karlsson Försvarsutb, Johanna
Hemmings SLK, fick FVRF förtjänstmedalj för rådigt ingripande.
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Stefan Hallén framför
medaljörernas tack

Royal Air Force Air Cadets En systerorganisation med brinnande
engagemang och flygintresse
- av Axel Boltenberg
I juli månad genomförde åtta ung
domar och två ungdomsledare ett
utbyte med Royal Air Force Air
Cadets (RAF AC) i Storbritanni
en. Resan som varade i cirka två
veckor, innehöll både fantastiska
flygupplevelser, samhällskunskap
om Storbritannien och lärdomar från
RAF AC ungdomsutbildning, som
i vissa fall inte är helt olik vår egen
verksamhet, men på andra sätt är helt
annorlunda.
RAF AC är en imponerande or
ganisation med cirka 45 500 ung
domar fördelade över hela Stor
britannien. Organisationen har en
tydlig flygvapenanknytning med
”Squadrons” som minsta enhet,
därefter kommer regionala ledningar
med ”Wings” och ett högkvarter
grupperat på samma plats som RAF
officersutbildning RAF College i
Cranwell. Totalt har organisationen
250 personer som är fast anställda.
Ungdomsutbildningen bedrivs av 3200
frivilligofficerare och underofficerare,
som genomgått utbildning internt
inom organisationen, men som även
avlagt officersexamen vid RAF Col
lege Cranwell. Organisationen har
alltså ett grad- och befälssystem
som lever parallellt med RAF stam
anställda personal, som inte är helt
olikt det som FVRF en gång haft.
Även ungdomarna får grader
baserat på de kurssteg och utbildningar
de genomfört, och här är det samma
gradsystem som återfinns i för för
Junior Ranks (JR) i RAF.
Redan innan resan påbörjades ge
nomfördes en introduktionshelg,
där de ungdomar som blivit ut
tagna från respektive region fick

Glada ungdomar och ungdomsledare på väg till
Storbritannien och RAF Air Cadets!
presentera sig själva för varandra
och ungdomsledarna och få in
formation om resan, på LSS i
Uppsala. Att kunna konversera på
engelska under ett utbyte som detta
är viktigt, och det märktes tydligt
under introduktionshelgen att det
engelska språket haft en naturlig plats
i ungdomarnas uppväxt och skolgång,
det är ett andraspråk som talas lika
självsäkert som svenskan.
Resan inleddes med ett par dagars

besök på RIAT-Royal International
Air Tattoo, på RAF Fairford. Av
siffrorna ovan att döma är det inte
så svårt att föreställa sig att det
första som mötte oss vid ankomst
var värdorganisationens storlek
i jämförelse med vår egen. Man
hade samlat cirka 1000 ungdomar
från hela Storbritannien i ett stort
tältläger vid Fairford för att bistå RAF
med arrangemanget av flygshowen.
Våra ungdomar tillsammans med
ungdomar från Ukraina och Ghana,

RAF uppvisningsgrupp Red Arrows flyger på RIAT.
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Med flygvapenchefen Generalmajor Mats Helgesson på RIAT.
som också ingick i utbytet, fördelades
ut i grupper med de engelska ung
domarna och fick arbeta med att
stödja arrangemanget. Uppgifterna
varierade, och innebar allt från att
bära stolar till åskådarläktarna till
att plocka skräp invid flygbanorna.
Motprestationen var att ungdomarna
fick fri tillgång till showen och i vissa
fall även bättre access än de civila
besökarna.
Vi hade också förmånen att få
besöka SAAB och träffa flygv a
penchefen Generalmajor Mats
Helgesson, som påtalade vikten
av våra ungdomars engagemang
i verksamheten och intresse för
flygvapnet. En JAS 39 Gripen från F7
Såtenäs genomförde en imponerande
flyguppvisning och vann även pris
för bästa flyguppvisning på showen.
Arrangemanget på Fairford var
imponerande i sin storlek och det
gav oss en fingervisning om hur
djupt det ideella engagemanget
bland medlemmarna i RAF AC är.
Ungdomsledare och ungdomar lever
för verksamheten och bidrar på
alla sätt de kan för att utveckla och
förbättra den.
Efter Fairford fortsatte resan runt
södra England. Studiebesök gjordes
på RAF College Cranwell, där det
ingick flygning i simulator och
på riktigt med No. 45 Squadron,
som genomför utbildning i fler
motoriga flygplan s.k. Multi Engine
Advanced Flying Training för
RAF med flygplanet Beechcraft
King Air B200. RAF Cranwell är
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Arbete tillsammans brittiska
ungdomar på RIAT. Här på ”Park
and view”, där flygentusiaster
kunde sitta invid landningsbanan
när flygplanen anlände till showen.
Ungdomarna skötte renhållningen
på plats och såg till att det var
snyggt och prydligt.
en traditionstyngd plats där RAF
grundläggande officersutbildning
bedrivs, omgivningarna är vackra och
besöket på skolan med dess historia
gav alla ett bestående intryck.

En av resans absoluta höjdpunk
ter var besöket vid en lokal ung
domsavdelning, No. 2160 Slea
ford Squadron utanför RAF
Cranw ell. Avdelningen bedriver
ungdomsutbildning två kvällar i
veckan och när vi anlände myllrade
verksamheten bokstavligen, med
allt från exercis och sambandstjänst
till modellbygge. De lokala avdel
ningarnas verksamhet bedrivs ute
slutande genom ideellt engagemang
från ungdomarna, ungdomsledarna
och civila engagerade som stödjer
verksamheten. Kontakten med det
civila samhället är central. Man
hjälper till i den lokala bygden vid
marknader och idrottsevenemang och
får tjänster i gengäld och hjälp för att
kunna bedriva sin verksamhet.
RAF AC har vid sidan om sitt mål
att skapa ett flygintresse och locka till
ett framtida engagemang i RAF, även
ett mål om att fostra ungdomarna till
goda samhällsmedborgare. Detta gör
man bland annat genom den lokala
folkförankringen, som samtidigt är
livsnödvändig för avdelningarnas
egna överlevnad.
Från RAF Cranwell fortsatte resan
mot RAF Halton och därmed av
slutades även flygvapenprägeln
på resan, nu stod sevärdheter och
historia på agendan. Gruppen fick
besöka Lincoln, Cambridge och till
sist London.
Lincoln, en medeltida stad med
sin katedral som färdigställdes på

Besök vid No. 2160 Sleaford Squadron. Sambandsutbildning, ungdomarna
pratar och jämför hur vi utbildar i våra olika organisationer.

Den röda mattan i foajén på RAF College Cranwell, som bara officerare
får beträda.
1300-talet var imponerande. Kate
dralen hade också ett kapell för
RAF där nedlagda RAF skvadroners
flaggor förvarades.
I Cambridge blev det båt med
historisk föreläsning längs floden
Cam och slutligen anlände vi till
Londonområdet med de obligato
riska sevärdheterna som Balmoral
Castle, nollmeridianen i Greenwich,
Buckingham Palace, Covent Garden,
Tower of London, Tower Bridge,
London Eye, Big Ben och Trafalgar
Square. I det digra programmet
lyckades gruppen till och med
klämma in lite shopping på Fortnum
& Mason i centrala London.

ungdomsledare. Vi fick under två
intensiva veckor uppleva RAF Air
Cadets, RIAT, RAF och Storbritannien
på ett helt unikt sätt med upplevelser
som är få förunnade.
Internationella utbyten är ingen
nyhet för FVRF, vi har gjort det förr,

och undertecknad kan konstatera att
våra ungdomar idag är väl rustade och
utgör utomordentliga representanter
för FVRF, Flygvapnet och Sverige
i internationella sammanhang. Av
RAF Air Cadets kan vi dra många
lärdomar och få inspiration till vår
egen ungdomsutbildning. Man gör sin
verksamheten enkel och rolig för alla
deltagare, vilket skapar ett otroligt
engagemang inte bara inom en egna
organisationen utan även i samhället
runt om.
Ett stort tack till RAF AC och våra
värdar Wg Cdr Stuart McNeill, Wg
Cdr Tim Kingman, Sqn Ldr Gordon
McElroy och Sqn Ldr Mark Evans,
och ett stort tack till FVRF för
möjligheten att få delta och stöd vid
genomförandet.
Axel Boltenberg

Utbytet sommaren 2016 i Stor
britannien blev ett minne för livet
för våra ungdomar och för oss

Hela utbytet framför Houses of Parliament i London.

Den imponerande katedralen i
Lincoln, färdigställd på 1300-talet

Våra ungdomar tillsammans med ungdomar från Ukraina och Ghana.
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I England med FVRF

En av sommarens absoluta höjd
punkter för åtta ungdomar i FVRF
var resan till Storbritannien.
Den 4 juli träffades vi i Uppsala för
samling innan resan. Det var två
ungdomar från varje region dock
skickade inte en region någon alltså
åtta totalt samt två ledare. Vi åkte
från Arlanda den 6 juli och landade
i Gatwick där vi möttes av de som
skulle ha hand om oss under de nästa
veckorna.
Första bodde vi tre nätterna i tält på
området för ungdomar vid Air Tatoo
20XIIV. Vi fick där möjligheten att
gå omkring på området efter att de
stängt så alla uppställda flygplan fick
vi chansen att se och fotografera när
det var tomt på folk. Jag som tycker
om att fotografera tog ca 3500 bilder
på bara flygplan de dagarna.

Raptor. Men självklart var det Gripen
som var höjdpunkten inte bara för
att jag är svensk utan för den korta
start- och landningssträckan den har
jämfört med andra stridsflygplan. Det
var roligt att se när Gripen sätter ner
på 500 m när alla andra stridsflygplan
rullade 1 km eller mer med utfälld
bromskärm. I samband med detta
blev vi bjudna på lunch hos Saab och
fick träffa VD på Saab och Svenska
Flygvapenchefen.
Vi stannade på Air Tatoo 20XIIV till
näst sista dagen och åkte därifrån
tidigt på söndagen.
Efter det åkte vi till ett område där de
Brittiska flygkadetterna studerar och
lär sig flyga. Där sov vi i logement
i riktiga sängar vilket var skönt
efter nätterna i tält. Vi fick där lite
information om hur det fungerar i det
Brittiska flygvapnet och inom deras
ungdomsverksamhet.
Skillnaderna mellan den Brittiska och

Svenska ungdomsverksamheten inom
flygvapnet är ganska stora på flera sätt.
Bland annat är det oerhört fler aktiva i
den Brittiska ungdomsverksamheten
ca 30 000 ungdomar. Man får där
möjlighet till att ta flygcertifikat och
flyga mer än vad vi gör i Sverige.
Det var lärorikt och intressant att få
en liten inblick i hur det kan fungera
i annat land och en del uppslag att ta
med till Sverige. En upplevelse som
var riktigt roligt var att få flyga se
gelflygplan
.
Vi avslutade med några dagar i
London där vi bland annat besökte
Big Ben, åkte London Eye, kollade
in Buckingham Palace.
Jag tror jag törs tala för oss alla när
jag säger att det var väldigt exklusivt
och roligt att få vara med på denna
resa. Tack!
Hälsningar
Lukas Holmberg
LK2, FVRF Öst.

Vi fick förstås också se en massa
olika flygningar med bland annat
den Amerikanska F-35:an och F-22

FVRF utbildningar år 2017
På sista sidan i tidningen kan du se nästa års utbildningar som FVRF ansvarar för.
På vår hemsida under Utbildning/Kurskatalog kan du även se kursplaner mm.
Du kan också på www.frivilligutbildning.se läsa om alla kurser som genomförs av,
och är avsedda för medlemmar inom frivillig försvarsorganisation.
Lars Pettersson
Utbavd/FVRF
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Fortsättningskurs för HvUnd soldater på F 7
Eleverna hade inryckning mån
dagen den 26 sept på F 7 Såte
näs. Första dagen gick som van
ligt till kursadministration, mate
rieluthämtning och genomgång
ar; kommendantur, skolchef- och
kurschefsgenomgångar samt instruk
törspresentationer. På kvällen, efter
middagen, gick utbildningen igång
med uppdragsplanering. Eleverna fick
en order innehållande en huvudupp
gift och beredduppgift avseende fast
spaning mot en del av en flygbas och
rörlig spaning med upprättande av
skiss av objekt.
Första veckan löpte vidare med att
eleverna jobbade på och återkom till
instruktörer med behov och önskemål
om vad man ville föröva. Bl a övades
FAP (fordonsavställningsplats), fram
ryckning, rekognoseringar och åt
gärder vid stridskontakt. Man fick
också se hur man kan jobba med
hund, då skolchefen hade både
hund och kompetens. Under tiden
hade instruktörslaget arbetat med
scenariot för tillämpningsövningen
och genomfört de utbildningar och
förövningar eleverna behövde och
önskade.
Efter lunch på lördagen fick eleverna
den slutliga ordern. Beslutet blev att

man ville använda drop off (avsläppta
av fordon) eftersom man inte hittat
någon bra plats för att genomföra
FAP. Därefter packades fordon och
personlig utrustning och eleverna
kördes ut till den punkt de valt för drop
off. Därifrån genomfördes innästling,
för att senare gå i förläggnng. Sedan
påbörjades byggande av o-plats
varifrån fast spaning genomfördes
under ca ett dygn av den del av
flygbasen som tilldelats. Under den
tiden genomförde spelgruppen ett
antal moment som generade ett antal
7S-rapporter som via radio sändes till
plutonsledningen.
På söndagen förstärktes instruktörs
laget av kn Eriksson, som då tidvis gick
in och tog rollen som gruppchef. En
kortare rörlig spaning genomfördes i
närområdet under söndagen. Därefter
genomfördes en samverkan med en
spelad insatsplutonchef. Därefter
tog hemvärnet över uppdraget fast
spaning och gruppen fick lite tid
för omplanering och genomförde
sedan rörlig spaning och skiss mot
objektet ”förrådet”. När uppdraget
var klart omgrupperade gruppen till
en punkt för upplockning, varefter
gruppen hämtades och kördes till
en plats där taktisk avrapportering
genomfördes. Där kom man fram till

Spaningspersonal rycker fram mot grupperingsplatsen

Spaning från en väl dold O-plats
att rapporteringens detaljnivå inte var
tillräcklig.
Därefter gavs ny order med nytt
uppdrag om fast spaning. Grupp
en genomförde planering för det
nya uppdraget och genomförde en
återkoppling som efter viss juste
ring godkändes. Gruppen valde
återigen drop off och blev utkörda
till operationsområdet där de upp
förde ny o-plats för fast spaning.
Instruktörslaget genomförde inspel
i form av en rörlig patrull genom
operationsområdet och passerade
gruppens o-plats. Detta genererade
ett antal nya 7S-rapporter. Den här
morgonens rapporter visade avsevärd
förbättring gällande detaljnivån.
Under torsdagen genomfördes vård av
gruppens och personlig utrustning. På
kvällen blev det avslutningsmiddag i
mässen tillsammans med grundkursen.
Före middagen fick vi en genomgång
av hur man för sig i en mäss, och
under middagen fick vi information
om mässen generellt och mässen
på F 7 i synnerhet av kursadjutant
Torsten Flod. Fredagen ägnades åt
utvärderingar innan vi sa tack och
hej. Av utvärderingarna att döma
var eleverna nöjda, speciellt med att
själva få planera uppdraget och med
tillämpningsövningens längd. Ett
särskilt tack till skolchef lt Nyström
och skoladjutant Karina Nicklasson.
Gunnar Larsson/Kursch Fk HvUnd,
Foto: Ulrika Leijon
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Flygvapenfrivilligas Vision
Flygvapenfrivilliga skall framstå som en betydelsefull
frivillig försvarsorganisation inom totalförsvaret
Visionen skall uppnås genom att;
• Flygvapenfrivilliga skall uppfattas som en

kvalitetshöjande och kreativ kraft, ständigt med
fokus på utveckling och kvalitativ utbildning för
att härigenom tillgodose Försvarsmaktens och
Totalförsvarets behov.

• Flygvapenfrivilliga skall erbjuda samtliga
medlemmar ett livslångt engagemang.

• Flygvapenfrivilliga skall vara en rikstäckande

frivillig försvarsorganisation som bidrar till att
stärka folkförankring och insatsvilja.

• Flygvapenfrivilliga skall verka enligt FM

värdegrund - såväl i som utanför tjänsten.

• Flygvapenfrivilliga skall utgöra en naturlig del av
vårt samhälle .

Vår devis och våra honnörsord är;
Flygvapenfrivilliga –
Förmåga, Vilja, Resultat, Frivillighet
- vår styrka
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Framtidsinriktning

Förarbeten och
förtydliganden
Flygvapenfrivilliga skall
kontinuerligt anpassas/
förändras för att härige
nom kunna utgöra en
viktig stödresurs för
Försvarsmakten och
övriga uppdragsställare.

Ungdomsverksamhet
Flygvapenfrivilligas ungdomsverk
samhet utgör grund för en aktiv fri
villig försvarsorganisation och utgör
samtidigt en viktig rekryteringsgrund
för Försvarsmakten.

Flygvapenfrivilliga skall bedriva en
bred informationsverksamhet omfat
tande Försvarsinformation och infor
mation inom egen organisation.

Regionerna utgör grunden för en bred
och aktiv ungdomsverksamhet.
Ungdomsverksamheten organiseras
så att upptagningsområdet är riks
täckande.
Vuxenverksamhet
Flygvapenfrivilligas vuxenverksamhet
utgör basen för vår kompetens och
förmåga och skall därför kontinuerligt
anpassas och vidareutvecklas.
Verksamheten inom organisationen
skall anpassas och omfatta samt
ligas behov av övning och kompe
tensutveckling

Huvudmannaskap
Vi skall utveckla och kvalitetssäkra
våra ansvarsområden i nära samarbete
med Försvarsmakten, övriga myn
digheter och övriga frivilliga för
svarsorganisationer.
Huvudmannaskapet ger oss möjlighet
till ökat samarbete med övriga fri
villiga försvarsorganisationer för
att tillsammans utveckla kvalitets
säkrade, anpassade verksamheter/
utbildningar.
Flygvapenfrivilliga skall som huvud
man för instruktörstjänst ha förmåga
att bidra till att utöka instruktörernas
kompetensområden för att möta
nya framtida behov av förändrade
instruktörskompetenser.
Flygvapenfrivilliga skall bibehålla
förmågan att vara huvudman för
flygbastjänst.
Flygvapenfrivilliga skall kunna an
svara för fler huvudmannaskap.

Våra medlemmars förmågor och
kompetenser skall tillvaratas, ut
vecklas och dokumenteras för att
utgöra basen som motsvarar våra
uppdragsställares förväntningar.
Flygvapenfrivilliga skall vara en
attraktiv samarbetspartner. Samar
bete och samordning med andra
organisationer skall utvecklas
inom samtliga delområden för att
verksamheten skall gynnas och
kostnaderna reduceras.
Internationella samarbeten skall
fortsatt utvecklas och utgör en naturlig
grund i vår verksamhet.
Nätbaserat lärande (NBL) skall
genomföras för att effektivisera
utbildningarna.
Flygvapenfrivilliga skall vara beredd
på att besätta enskilda befattningar
och delar av enheter/verksamheter
hos uppdragsställaren.
Varumärket FVRF
Flygvapenfrivilligas medlemmar
värnar om föreningens ursprung
och vårdar varumärket FVRF som
frivillig försvarsorganisation.

Rekrytering och Information
Inriktningen av rekryteringen styrs
ytterst av uppdragsställarnas behov
och inriktning.
Antalet medlemmar speglar vår at
traktionskraft. Strävan skall vara att
öka medlemsantalet
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FVRF instruktörer kombattantutbildar
personal ur FMLOG
Krigsorganiseringen av FMLOG
ställer nya krav på personalens fär
digheter. Därför har nu förbandet
påbörjat olika typer av utbildningar
för att möta de nya kraven, denna
3 veckors utbildning är en av dessa
utbildningar. Kursen genomförs jml
GU-F kursplan
Utbildningen syftar till att ge eleverna
sådan militär förmåga så att grund
läggande befattningsutbildning och
fortsatt träning i krigsförbandets ram
däefter kan genomföras.

Tillpassning av skyddsmask

kunna försvara arbetsplats eller
anläggning. Personalen ska under
kursen och vid fortsatt tjänstgöring
i Försvarsmakten kunna handla på
ett sådant sätt att de lagar, regler,
bestämmelser, rättigheter, skyldig
heter mm som gäller efterlevs.
1. NSE VÄST genomför veckorna
645-647 sin första utbildning, 11
medarbetare ur egen enhet samt 6
medarbetare ur 2.NSE SYD deltager.
Utbildningen bedrivs av instruktörer
ur Flygvapenfrivilliga, FVRF, som
har fått uppdraget att genomföra
utbildningenmed FMLOG.
När vi planerade kursen var det viktigt
att hitta en tidpunkt under året då vi
kunde frigöra delar av personalen utan
att ordinarie verksamhet påverkades
i allt för stor utsträckning. Samtidigt
som vi här och nu genomför utbild
ning skall vi även se till att stödet
till övriga förband fungerar på våra
servicecenter och servicepunkter,
säger Mj Fredrik Christensson kurs
chef för utbildningen vid 1. NSE
VÄST.
Vi har en hög ambition med fram
drivningen av vår förbandsutveckling,
det är viktigt att alla är medvetna om
vad som förväntas av respektive med
arbetare, alla är viktiga på den resan.
Deltagarna i nuvarande utbildning har
visat upp ett stort engagemang och
har en vilja att utvecklas.

Täthetsprov av skyddsmask
Vapenutbildningens innehåll och
omfattning utgör lägsta nivå för att
kunna tilldelas ett eldhandvapen vid
övning, utbildning eller tjänstgöring.
Efter genomförd utbildning ska den
krigsplacerade kunna försvara sig
själv och tillsammans med andra
16

Rickard Törnstråle, FVRF ansvarig
i såväl Skövde som vid två tidigare
GU-F med FMLOG personal i
Enköping, tillägger följande;
FVRF har sedan 2014 varit engagerad
i Försvarsmaktens arbete att utbilda
sina civilt anställda till kombattanter,
vi har haft instruktörer som jobbat
för och med olika enheter i FM och
bistått med kompetens gällande
utbildningar som motsvarar GU F
på ett flertal platser i Sverige, tex
har instruktörer varit på plats och
genomfört utbildningar på F21,
FMTS, 4. NSE MITT i Enköping och
nu senast på 1. NSE VÄST i Skövde.
Vi har under hösten 2016 genomfört
tre utbildningstillfällen för FM LOG
och dess personal på två ställen,
Enköping (två tillfällen) respektive
Skövde.
Det som skiljer utbildningen från en
GU-F för personal från FFO är att
den till stor del är arbetstidsreglerad,
eleverna utbildas mellan kl 08001700. Detta gör att kursen förlängs
med en vecka och genomförs alltså
måndag till fredag i tre veckor. I övrigt
genomförs kursen som en ”frivillig
GU F” med samma kursinnehåll.

Över tiden har det varit en väldigt bra
dialog med FVRF om genomförandet,
ett genomgående professionellt
agerande från planering till att vi här
och nu står mitt i utbildningen. Utan
FVRF skulle vi inte ha förmågan att
genomföra utbildningen vid FMLOG
avslutar Fredrik.
Mj Fredrik Christensson
kursch. för kursen vid 1. NSE VÄST.

Chefsbesök, Övlt Anders Eriksson
besöker kursen

Kursen kommer troligen i fort
sättningen döpas till GSU NAT,
Grundläggande soldatutbildning
Nationell, och är kvalitetssäkrad av
MHS.
Samarbetet med FM LOG och deras
olika NSE har varit ytterst gott och
vi har producerat utbildning som
uppskattats av både beställare och
deltagare. FVRF förhoppning är att
FMLOG fortsätter att anlita FVRF
som leverantör för sina ”GSU NAT”
utbildningar.
Lt Rickard Törnstråle
Kursansvarig GU-F FMLOG
Skövde och Enköping

Inredande av eldställning för försvar av arbetsplats

Flygvapenfrivilligas riksförbund sänder en
julhälsning till medlemmar och samverkande
Flygflottiljer, skolor och förband.
Vi tackar för stöd och bra samverkan under 2016.
Vi ser fram mot fortsatt gott samarbete under 2017.

En riktigt God Jul
och

Gott Nytt År!
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Instruktörskurs Grunder hösten 2016
Lördagen den 22 oktober ryckte 18
förväntansfulla elever in på Friv/LSS
FMTS Halmstad.
Vid kurschefens genomgång under
lördagen redovisades kursens mål och
syfte samt vilka krav vi ställer på en
blivande instruktör.
Jag tryckte också på vikten av elever
nas engagemang, ett aktivt deltagande
och att ta eget ansvar för lärandet samt
öppenhet och ärlighet för att ta emot
och ge feedback.
Kursens slutmål är förståelse för
instruktörsrollen att planera, för
bereda, genomföra och utvärdera
lektioner och övningar inom grupps
ram.
Med detta som utgångspunkt ge
nomfördes redan nästa dag första
trupputbildningspasset som eleverna
förberett hemma.
Första veckan präglades av ett antal
teoripass där grunden för planering
och förberedelser genomfördes och
i slutet av veckan genomförde ele
verna trupputbildningspass 2 som
de planerat och förberett under
handledning. Veckan avslutades med
ledarskap kopplat till instruktörsrollen
och ett pass i fysiskt stridsvärde med
2 km löptest.
Efter ett reflektionsdygn fortsatte
planering, förberedelser och ge
nomförande av ytterligare två trupp

Instruktörselev håller lektion i bla
”Igelkottförsvar”

utbildningspass. Två elever valde att
avbryta utbildningen av personliga
skäl, fyra elever blev inte godkända.
Generell anledning till att elever inte
blir godkända är att de har för dålig
grundläggande soldatkunskap.
Efter två veckor med intensiva dagar
avslutade vi kursen med en trevlig
middag på Konvaljmässen FMTS,
innan vi gick till bords fick eleverna
en genomgång i hur man uppträder
på mäss i vett och etikett.

Fredagen den 4 november åkte 12
godkända elever hem och med sig
hade de alla en stor verktygslåda
med olika verktyg att utveckla var
och en på sin nivå och en plan på hur
den enskilde eleven planerat nästa
utbildningssteg.
Ingen utbildning klarar sig utan ett
gott stöd, så ett stort tack till Friv/
LSS Halmstad, samt ett stort tack till
mina duktiga instruktörer, mycket
bra jobbat.
Kn Thom Gustafsson/Kurschef IK G

Military Weekend, MV
Flygvapenfrivilligas fem MW under 2017
finns nu på vår hemsida, www.fvrf.se
Hjälp till att rekrytera till de olika
kurserna bland dina närmsta vänner och
bekanta.
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Grundkurs
Hemvärnsunderrättelsesoldater
Någonstans i landet har ett antal
deltagare genomfört Grundkurs Hv
Undsoldat i syfte att kunna placeras
och tjänstgöra i något av Hemvärnets
underrättelseförband.
Under två intensiva utbildn ings
veckor har deltagarna utbildats i
spaningstjänst inklusive sambands
tjänst och rapportering och till det
en tillämpad fältövning mot slutet.
Redan i antagningsbeskedet har
man från kursledningen tryckt hårt
på att det är en fysiskt ansträngande
kurs med tungt bärande och långa
marschsträckor. Därmed har eleverna
fått förståelse för Försvarsmaktens
fysiska stridsvärde och att tillämpat
detta.
Målet med kursen har varit att del
tagarna ska få den kunskap och
förståelse samt färdighet som behövs
för att kunna verka som under
rättelsesoldat. Tidigt fick deltagarna
veta hur viktigt det är att information
och/eller underrättelser som fås genom
spaning kommer chefen tillhanda i
rätt tid och med snabb rapportering till
rätt mottagare och med stor precision
är av största betydelse för de egna
förbandens framgång. Det är sedan
på bataljonens underrättelsesektion

Spaningsobjektet sett genom kikaren

HvUnd-soldater under framryckning
som spaningssoldaternas information
bearbetas vilka därefter delges till egen
chef och stab såväl till underställda
egna förband men även till högre
chef.
Framgång för ett förband beror ofta
på deras förmåga att inhämta informa
tion utan att själva bli upptäckta och
för att lyckas måste de utnyttja den
tid som finns på effektivaste sätt.
Eleverna på kursen är utbildade för
att snabbt kunna övergå från spaning
till strid när det så krävs men i och
med detta kan strid också innebära
ett tillfälle att inhämta information
om motståndaren under så kallat
stridsspaning. Med andra ord bör
spaningsförband ha förmågan att
kunna växla mellan passiv, dold
spaning till aggressiv inhämtning av
information.
Eleverna på kursen har utbildats och
övats i spaningstjänstens grunder, där
de bla fått lära sig bemanning och val av
O-plats samt åtgärder för att minimera
upptäcktsrisken vid fram- och till
bakaryckning samt under tjänsten
på O-platsen. Eleverna har även fått

Eldberedd spaningssoldat
bekanta sig med spaningssoldatens
materiel, fått orientera och under
tillämpningsövningen har de fått sova
i Kerontält och enmanstält (puppa).
Har du vad som krävs, tveka inte utan
sök till kurs ”GK HvUndsoldat” på F
7 Såtenäs.
Lt Mihai Saulescu
Instruktör/HvUnd-kursen
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Military Weekend på LSS i Uppsala
Det är en fredag i början av november
2016. Stockholm har just haft den
värsta snödumpen på 111 år. Jag
har förtroendet att vara kurschef för
Military Weekend. Till mitt stöd har
jag ett antal namnkunniga officera
re och specialistofficerare ur såväl
FVRF som LSS. Vinden är iskall
utanför vakten vid LSS i Uppsala
där jag väntar på att våra elever ska
komma.
Frågan jag ställer mig är hur många
som kommer att dyka upp? Hur
många kan helt enkelt inte komma
på grund av vädret som varit? Hur
många vågar trotsa vädret och ge
sig in i äventyret Military Weekend?
Väderprognosen säger fint väder,
klart till halvklart och temperaturer
ner mot minus tio på natten.
De flesta som förväntas komma
ansluter. Med följebefäl beger sig
eleverna mot Kasern 21 för att
mönstra in och sedan bege sig till
förrådet för att utrusta. Servicecentret
vid LSS har förberett inryckningen
och allt går enligt plan. Vintermössor
och sovsäckar, kängor och fältskjortor
samt andra nödvändiga persedlar.

Spännande förevisning med helikopter och räddningsfordon
Under kvällen får eleverna infor
mation om LSS och en noggrann
genomgång av de villkor och regler
som gäller innanför förbandets sta
ket. Värdegrund, ÖRA, betonas och
alla som är med i lektionssalen är
efter detta medvetna om vad som
förväntas av dem, men också vad de
kan förvänta sig av oss!
Kvällen går i soldatens tecken. Säng
bäddning och materielinventering
står högt på listan. Tröja 90, håll upp!
Fältbyxa 90, håll upp! Sängarna är
efter genomgången och erforderlig
träning exemplariskt bäddade och alla
har full koll på alla sina prylar.
Vid tapto är det redan stilla och
strax därefter får jag rapport från

Inventering av vår militära
utrustning, så mycket det blev
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Sjukvårdsövning i Kung Bores land

vakthavande befäl att alla redan sover
tyst och stilla. Väl så, för nästa dag är
full av aktivitet.
Tidigt på lördagen ljuder revelj och
alla beger sig till militärrestaurang
en för frukost. Efter att ha ätit och
återgått till kasern för egenvård och
visitation fortsätter morgonen med
BRAK. För några är det en ny och
slitsam upplevelse, för andra en kul
grej i linje med vad de ändå brukar
träna.
Dagen som följer är full med akti
viteter. Eleverna får genomgångar
och prova på omhändertagande av
skadad. De får öva på hur ett jägarkök
fungerar och erfara att det kan vara
svårt att få eld på ett spritkök i mi

Jaha, kapten sa att det skulle bli en
skorsten
nusgrader. Även kunskaper om hur
man på ett säkert sätt hanterar vassa
föremål såsom kniv, yxa och såg står
på agendan.
Denna helg hade även 5:e bas
kompaniet en anhörigdag för sina
inneliggande soldater. Genom att
samverka med kompaniet kunde vår

Mycket ved och ett glatt humör så
ska det nog bli varmt i tältet
Military Weekend få se både hur R3
med helikopterinsats, där snön yrde
under landning, verkar, samt att se hur
säkerhetsförbanden arbetar. Ljudet
av en tung 12,7 mm kulspruta och en
framrusande SISU är svårt att inte
lägga märke till.
Efter studiebesök, hundtjänst och
sambandsutbildning var det dags
att bege sig ut mot vår fältvistesle.
I lagom avgränsad terräng med
frostbitna björkar fanns platsen där
gruppen skulle gruppera. En erfaren
fänrik tar hand om gruppen genom
förläggningstjänstens grunder. För
plägnad i form av 24h-rations ut
delas och tillagas. Mjukkonserver

med värmepåse räcker långt för att
höja stridsvärdet. Men tiden går
och mörkret närmar sig fort. Trots
det begynnande mörkret och den
snötäckta marken står till slut tältet
på plats och praktiska fältmoment
kan påbörjas. Mörkerhjälpmedel och
personlig skyddsutrustning förevisas
och prövas. Olika bildförstärkare
monteras och testas. Nattens mörker
blir med våra instrument ljus, och
när övningen avbryts och nattvila
med dubbel eldpost går igång är det
bara lysstavarna som avslöjar vägen
fram till tältet. Efter en lång och kun
skapsintensiv dag hörs snart ljudet
av sovande trupp, ackompanjerat av
tältspisens lock som klingar till efter
varje vedmatning.
Söndagen börjar tidigt med väckning
medelst order och att tältspisen bärs ut
ur tältet. De behagliga plusgraderna
övergår snabbt till kall och rå kyla
varför allt plötsligt får ny fart. Frukost
tillreds. Alla äter och städar undan.
Tälten ska vårdas. Jägarköken ska
göras rent. Maskeringsnäten ska
rensas. Men med god ledning och
mycket hög ambitionsnivå hos ele
verna går vården både snabbt och
blir bra.
Söndagen fylls sedan med fakt a
kunskap om Försvarsmakten i all
mänhet och yrkesinformation i syn
nerhet. Hemvärnet är på plats och
pratar om sin värld lika självklart som
rekryteringskoordinatorn pratar om
Försvarsmakten och vägarna in till
yrket som soldat eller officer.

Under dagen avrustar eleverna och
de civila människorna jag ser i lek
tionssalen vid avslutningspratet och
utvärderingen må på pappret vara
samma människor som jag mötte på
den vindpinade parkeringsplatsen
nästan två dygn tidigare. Men män
niskorna som jag här säger adjö och på
återseende till är många erfarenheter
rikare. Fredagens ofta vilsna och
oroliga blick är nu stadig och fast.
Många med blicken på mönstring och
soldatutbildning. De som var här och
känner att den militära världen kanske
inte är något för dem just nu, men
kanske senare i livet, lämnar hur som
helst LSS många erfarenheter rikare.
För min egen del vill jag säga tack.
Tack till alla er som sökte, kom och
trotsade den tidiga vinterns vindar.
Tack till mina kollegor som gjorde
jobbet med våra elever. Tack till LSS
vars funktioner ställde upp med både
materiel och befäl som gjorde att
helgen kunde ges det innehåll som
det blev.
Till er som nu läser detta och funderar
på att söka en MW och sedan söka
vidare till Försvarsmakten har jag
bara en sak att säga. Sök! Du kommer
aldrig att ångra att du gav det en
chans. Är det sedan inte din grej så
har du provat. Då vet du. Alltså, sök!
Text och foto:
Kn Patrik Björnström/
Kurschef MW LSS

Gruppbild framför SISU
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Ungdomstävling i Estland
Den 22 augusti åkte 15 ungdomar ur
FVRF Region Mitt med instruktörer
till Valga, i sydöstra Estland. Målet
var att knyta band med ungdomar
och instruktörer ur Kaitseliit, deras
hemvärnsorganisation, och att del
ta i deras årliga ungdomstävling
‘’Kuperjanovlaste rada’’. Tävlingens
namn härrör från Julius Kuperjanov,
en av de stora frihetskämparna under
frihetskriget 1918-1920.

Vårt värdförbands Förbandstecken
Flygvapenfrivilliga har under flera
år ett samarbete med Estländska
hemvärnet, ett samarbete som tog
fart vid den årliga HvSS-tävlingen för
några år sedan. Sedan vintern 2014
har de deltagit med knappt 20 deltaga
re vid regionens vinterutbildning i
Östersund. I år var det första gången

på många år som ungdomar ur FVRF
besökte Estland och deltog i deras
tävling. Ungdomarna är mycket
nöjda och ansåg att det var ett roligt
utbyte som ger FVRF och Estlands
ungdomsverksamhet möjlighet att
utbyta idéer mellan varandra och att
utveckla verksamheten framåt. Det
var viktigt att ge ungdomarna ett
tillfälle att uppleva en annan kultur
och se hur det är att vara aktiv i det
Estländska försvaret, något som de
också uttryckte sin uppskattning för.
Resan innehöll först en förberedande
del där vi fick lära känna de ansvariga
på plats och även se delar av områ
det som tävlingen skulle vara i. Vi
besökte dels de delar av området
som förändrats genom att nya vägar
byggts sedan kartan producerats.
Under denna del besökte vi även ett
monument som rests till minne av
frihetskriget och Julius Kuperjanov.
Tävlingen beskriver ungdomarna
själva nedan men sammanfattnings
vis kan sägas att den är fysiskt kräv
ande då de under ett drygt dygn
förflyttar sig flera mil och periodvis
måste uppträda försiktigt om de

Många vägval, men med karta, kompass och gruppbeslut hittade vi rätt
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Här gäller det att hålla rätt på både
balans och packningen
inte ska upptäckas och bli jagade av
motståndarna. Momenten var många
och bjöd på stor variation med allt från
att dekryptera datafiler, genomföra
vattenövergång med rep respektive
gummibåt, orientera i okänd terräng
under både mörker och ljus samt en
avslutande hinderbana.
Instruktörerna som deltog var under
tecknad, Sven-Olof Olofsson, Sanja
Engström och Eveli Wallin. Vi fick
möjlighet att i vissa delar följa med
respektive lag och se hur de agerade
under marsch samt vid momenten.
Sammanfattningsvis är vi stolta och
imponerade över hur väl eleverna
genomförde tävlingen. Utifrån detta
ser vi att FVRF har en bra nivå på
vår ungdomsutbildning. Eleverna har
visat på gott kamratskap och haft ett
bra driv under resan och tävlingen.
Bra jobbat!

Tävlingen pågick i ca 27 timmar
och under tävlingen fick deltagarna
äta den mat de packat med sig i
ryggsäcken innan start. Man skulle
också bära med sig eget vatten men
vid många kontrollpunkter kunde
deltagarna fylla på vatten. Lagen fick
vila mellan kontrollpunkterna om de
hade tid.

Här gäller det att inte fastna i nätet, samt att komma upp ur gropen

Äntligen i mål efter 27 timmars hårt slit
Ungdomstävlingen
Själva tävlingen var en form av
grupptävling som gick ut på att
lagen skulle ta sig mellan olika
kontrollpunkter och utföra uppgif
ter som erövring av bunker, knyta
knopar, rädda en person ur vatten,
första hjälpen och nattorientering.
Lagen skulle försöka att få så lite
straffpoäng som möjligt vid varje
moment och det gällde att vara snabb.
Det lag som fick sämst tid eller inte
klarade att utföra uppgiften fick
max antal straffpoäng och det lag
som utförde uppgiften bäst slapp få
straffpoäng. Vid varje kontrollpunkt
fick lagen nya koordinater till nästa
kontrollpunkt. Det kunde vara mellan
hundra meter och upp till 3 km mellan
kontrollpunkterna, det var viktigt att
lagen kom till kontrollpunkten på sin
utsatta tid.

Nästan alla lag missade en eller flera
kontrollpunkter pga att de gick fel
i den täta skogen. Kartläsning och
vägval var viktigt och de svenska
ungdomarna fick verkligen testa på
detta. En stor skillnad mot de estniska
var att i stort sett alla där använde GPS
som hjälpmedel.

Flygvapenfrivilliga deltog med tre
lag, uppdelat på tjejer, killar samt
ett mixat lag. Varje lag hade med sig
en reserv som var redo att hoppa in
om någon skulle skada sig eller bli
sjuk. Lagen märkte väldigt snabbt
att tävlingen var väldigt fysiskt och
psykiskt krävande. Tyvärr insjuknade
två deltagare under tävlingen och då
fick reserverna fylla på. Alla deltagare
kom i mål lagom trötta och leriga men
med goda resultat och ett gott humör.
När tävlingen var slut och alla
lag var i mål och alla straffpoäng
räknade avslutades det hela med
en prisutdelning. De svenska lagen
kämpade bra och lyckades enligt
följande; killarna på 10 plats, tjejerna
på 12 plats och det mixade laget på
14 plats. Av de 27 startande lagen var
det 23 lag som slutförde tävlingen.
Tävlingen var mycket bra anordnad
och genomtänkt, den tog mycket
på krafterna men det var ett riktigt
äventyr som ingen av oss ungdomar
skulle tacka nej till att uppleva igen!
Text och bild: Mats Karlström
Kontingentschef, samt eleverna
Julia Svensson, Josefine Kindström
och André Norberg

Hela truppen från FVRF samlad för tävlingar och kamratutbyte i Estland
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Trött, kallt och jag fryser
men så roligt vi har!
Elever kommer till Ronneby på lör
dagen den 29 oktober kl 1000 inte en
minut senare…
Efter genomgång med Skolchefen
och kursledning så var dagens första
hjärnmos klar.
Allt drar i gång med raketfart och det
är inte mycket tid över för att hitta på
egna saker. Första kvällen började
vi med ett pass Värdegrundsutbild
ning med lt Mickael ”Totte” Ekdahl
från F17, han är en örn på detta och
eleverna fick sin livsresa om vad
värdegrund faktiskt är.
Värdegrund är så mycket mer än ett
ord man bara kan slänga ur sig,
Hela GU-F är ett fantastiskt bra sett
att lära sig lite av allt men ändå så
är det viktiga saker som måste göras
och som det skall vara godkänd
på. Elever som kommer och gör en
GU-F är allt mellan 19-60 år. Alla
kommer från olika bakgrund och har
olika livserfarenheter. Men en sak har
dom gemensamt, alla vill bli aktiva
inom Försvarsmakten. Detta är deras
”första” kontakt med den praktiska
delen av försvaret.

Blocken avlöservarandra i ett rasande
tempo, så 40 timmars vecka är ett
minne blott. Sömnen känns som hos
vilken småbarnsförälder som helst.
En logementssäng som hängt med
sedan ”kriget” är fortfarande med
och suckarna att det skulle vara något
Tapto kl 2300 blev från suck till ett åh
snälla låt det stå 2200 på Tapto.
Skjutningen är det största och jag
vågar påstå att det även är det tyngsta
blocket. Det är mer krävande att stå på

Efter två veckors hårt jobb så blir det
lite av ett slutprov med fälttjänst, och
tillämpningsövningar. Som pricken
över ett i så faller självklart den första
snön i Blekinge och självklart blir
det kallt, blött fuktigt och man vill
inget annat än att komma in i värmen.

Här ska vi bo, kommer det att bli någon förläggning

Så var det dags att skjuta knästående, lite svårare än liggande
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en skjutbana en hel dag än vad man
tror. Sedan när väl bussen går mot
flottiljen kan en liten Power napp sitta
som en smäck innan allt ska på plats
och kvällsrutiner fixas.

Till den sköna logementssängen på
kasernen även att logementskompisar
snarkar i fler stämmor än vad det
sjungs på kungliga operan så gör det
inget. Känslan av att sova i skogen i
detta väder är allt anat än känslan man
har inför en vecka på Kanarieöarna.
Men efter en kvällsgrill och lite prat
med befälslaget samt skolchefen
som självklart gästade i skogen så
somnade båda tältlagen ovaggade
och endast eldposten var vaken, Alla
vaknade något förvånade över att
det gick faktiskt att sova i skogen i
snöblandat regn i södra Sverige utan
att frysa ihjäl. Sista natten i skogen
sovs det ännu hårdare och självklart
så väcktes båda tältlagen av en

”överraskning” i Arla morgon stund
och alla deras utbildningsmoment
sattes på prov. Förläggning ska rivas
och det skall återställas snyggt och
fint. Alla är trötta, lite kalla och det
finns knappt en strumpa torr men ändå
kan man hitta ett och annat leende
med ett ”fassiken” vad kul vi har.

Nu börjar det bli något, här kommer vi att sova gott

Tro mig, men om vi hade sagt till
truppen första dagen att såhär blir
det. De sista dagarna kommer det
att bli blötsnö. Ni kommer att vara
trötta frysa och ja just det ni ska sova
i skogen också ni kan eventuellt vara
hungriga också, ja just det! Sa jag att
ni kommer känna er jätteskitiga, men
ni kommer att ha kul och få vänner för
livet. Hur många hade då inte tänkt
tanken, vad fassiken har jag gett mig
in på.
Tack För årets GU-F och vi hoppas på
att få se er ute i verksamheten
Vid Pennan:
Mia Amundsson
LSS/Friv Ronneby

Två skadade, snabbt igång med första hjälpen

FLYGVAPENFRIVILLIGA
F = Förmåga
V = Vilja
R = Resultat
F = Frivillighet
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Instruktörskurs ungdomspedagogik
vid Luftstridskolan i Uppsala
IK UP inleder kursen med ett studie
besök i övningsanläggningen StriSim
Pc för att skapa motivation och inspi
ration inför framtida verksamhet.
Besöket inleds med en introduktion
och därefter får vi möjlighet att prova
på att ”spela”. Det blir snabbt lustfyllt
och engagerande. Möjligheterna att
simulera, skapa målbilder och öva
utan större kostnader och risker är
utvecklande och inspirerande för
framtida kursverksamhet.
Tunahuset ”Kommendörkaptenen” - Foto: Mikael Sjöberg

Övningsanläggning på STRILS
Foto: Peter Petersson
Under kursen har vi fokus på mål
gruppen ungdomars behov, möjlighe
ter och utveckling och anpassar därför
verksamhetsplanering och säkerhet
utifrån behov och förutsättningar.
Vi nyttjar LSS simhall för att ge
nomf öra handledda elevlektioner
inom ungdomspedagogik och verk
samhetssäkerhet.

Elevlektion i badhus
Foto: Mikael Sjöberg
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Under kursen anpassas övningar och
PM för ungdomsverksamheten efter
värdegrund, ungdomspedagogik,
metodik och ungdomspsykologi.
Instruktörerna skall leda kunskaps
sökande processer, möjliggöra lärande
situationer och samtidigt tänka på
att vara omtänksamma föredömen.
Kreativiteten och erfarenhetsutbytena
bland kursdeltagarna emellan är aktiv.
Att utbilda ungdomar kräver mer av
dig som instruktör än vuxna manar
kurschefen Mikael Sjöberg.
Tolv nöjda och aktiva elever, ackom
panjerande av ”snön faller”, framför
sitt tack för en intensivt reflekterande

kurs med många möjligheter till
fortsatt lärande. Detta julkort, som
tack för en bra kurs!
Mikael Sjöberg, kurschef. IK UP

Tolv nöjda och aktiva elever - Foto: Mikael Sjöberg

Instruktören och kurschefen i centrum
Att de frivilliga försvarsorganisa
tionerna (FFO) har kurschefer och
instruktörer som kan hantera de
uppdrag de erhåller från Försvars
makten (FM) är ett faktum – och att
de har rätt kompetens.
Den 30 november arrangerade Hu
vudman Instruktör – som FVRF
leder – ett seminarium med fokus på
befattningarna instruktör respektive
kurschef. Vid seminariet deltog ett
25-tal personer från huvuddelen av
FFO samt företrädare för FM. Under
dagen presenterades och hanterades:

•
•

•
•

FM krav på instruktörer och kurs
chefer ur FFO – presenterades av
mj Mikael Burstedt, LSS.
Nuvarande utbildning – med fokus
på grundläggande utbildning av
instruktör och kurschef samt två
andra viktiga kurser;
IK Ungdomspedagogik och
IK Handledare.
Ett grupparbete kring de utman
ingar Huvudman Instruktör har
att hantera.
FM arbetssätt för att säkra
kvalitet i våra utbildningar samt
stöd åt utveckling – presenterades
av regementsförvaltare Thomas
Grevholm, FMLOPE

Thomas Grevholm, FMLOPE
Den avslutande diskussionen pekade
mot några områden av stor vikt för
AG Instruktör – huvudmannens ar
betande grupp – att utveckla, näm
ligen formerna för att:

•

Rekrytera, anta och förbereda
eleverna för genomförande av de
olika utbildningarna – främst
IK Grunder och IK Kurschef.

•

Omhänderta, introducera
och vidareutveckla de
nyutbildade instruktörerna och
kurscheferna. Här är ett ständigt
informationsutbyte mellan
elevavsändande organisation och

utbildningens genomförare en
ytterst väsentlig del.
Viktigt att komma ihåg och reflektera
över: ”en gång instruktör alltid in
struktör” respektive ”en gång kurschef
alltid kurschef” håller inte. Att vara
aktiv och ”inte rosta igen” och att
vidareutveckla sig inom de olika
befattningarna är grundläggande och
nödvändigt.
Så för AG Instruktör gäller att ”nu
kör vi”.
Jan Otterström/Utbch FVRF

Medlemsavgift i Flygvapenfrivilliga
I början av januari 2017 kommer du att få ditt inbetalningskort för medlemskap hemsänt till dig via brev.
Flygvapenfrivilliga vill att du betalar din medlemsavgift på 200 kr senast den 31 januari.
Glöm inte att fylla i ditt personnummer, namn och mailadress.
Om du har bytt adress, telefonnummer mm. Meddela oss det då genom att skriva
”Adressändring” på inbetalningskortet/internetbetalningen och ange det som skall ändras.
Ps, du vet väl att du själv kan logga in på vår hemsida www.fvrf.se och under
”Min sida” själv kan ändra adress mm samt lägga in foto och CV.

TACK MEDLEM I FLYGVAPENFRIVILLIGA, DU BEHÖVS!
Lars Pettersson/FVRF
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FVRF-kurser 2017
Kurser 2017 som vänder sig till våra medlemmar på olika nivåer
Mer info på www.flygvapenfrivilliga.se/utbildning/kurskatalog
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Instruktörskurs Tillämpning

8 maj-17 maj
7 augusti-16 augusti
2 oktober-11 oktober

Såtenäs
Halmstad
Ronneby

Grundkurs HV-Undkomp

7 oktober-20 oktober

Såtenäs

Fortsättningskurs Hv-Undkomp

7 oktober-20 oktober

Såtenäs

Instruktörskurs Ungdomspedagogik

12 maj-14 maj
6 oktober-8 oktober

Halmstad
Linköping

Instruktörskurs Uppgradering

12 maj-14 maj

Uppsala

Instruktörskurs Grunder

11 februari-24 februari
1 juli-14 juli
29 september-13 oktober
18 oktober-1 december

Ronneby
Halmstad
Linköping
Halmstad

Instruktörskurs Fortsättningsutb.

21 april-23 april

Halmstad

Grundläggande soldatutbildning
för frivilligpersonal

1 juli-14 juli
28 oktober-10 november

Luleå
Ronneby

Kurschefskurs

22 mars-31 mars

Halmstad

Kurschefskurs Fortsättningsutb

27 oktober-29 oktober

Halmstad

Handledare Instruktörer

11 maj-14 maj

Halmstad

Utbildningssäkerhet/Övningsledare

5 maj-7 maj

Luleå

