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Året som gick
Air Camp på F17
Ungdomars utbildning
Huvudmannaskap
Instruktörer
Flygvapenfrivilliga
satsar på Flygvapnets
Insatsorganisation
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Ola Gynäs
har ordet
Vårkänslor...
…kommer vi alla att känna av nu när vi
går mot ljusare tider och snö och kyla har
släppt sitt grepp. För Flygvapenfrivilligas
del innebär det att verksamheten skjuter
fart och vi kan alla känna att engagemang
och den egna insatsen skapar mervärde.
Det är viktigt att komma ihåg att sty
relsen och centrala kansliet har samma
målsättning som samtliga övriga med
lemmar – så mycket verksamhet som
möjligt. Anmäl dig till utbildningar, delta
i regionala aktiviteter, kolla vad som
händer inom övriga regioner och är det
något som tilltalar dig bör du ta kontakt
med regionen och se till att du får plats.
Det saknas inte resurser utan bristerna
återfinns i idétorka och oföretagsamhet.
Med andra ord –aktivera dig så får du ett
mycket roligare föreningsliv. Det finns
inga dumma frågor, bara dumma svar!!
Ungdomsverksamheten ökar i år igen
och förväntningarna från Flygvapnet på
Flygvapenfrivilliga är stora. Det är viktigt
att varje del av vår organisation känner
ansvar för att skapa bra och stimulerande
ungdomsverksamhet så att de ungdomar

som söker sig till oss verkligen får det
som de sökte sig till.
Vår Air-Camp verksamhet kommer
i år bedrivas som en regional verk
samhet i mindre omfattning än de hittills
genomförda. Vi behöver lite andrum
med planeringen inför Air-Campen som
återvänder i full skala 2012 och därefter
vart annat år.
Glöm inte de viktiga ungdomstäv
lingarna som kvalificerar några ung
domar att få åka till Polen och delta i en
internationell ungdomstävling eller till
HvSS årliga tävling till vilken FVR Väst
anmält ett lag.
Rekryteringen behöver förstärkas,
vi behöver bli fler medlemmar. Inte
bara för att det är roligt med en stor
organisation utan främst beroende på att
vi behöver vara en rejäl organisation om
vi skall klara av framtidens utmaningar.
Förväntningarna på oss och vår verk
samhet är stora. Vi är huvudansvariga
för instruktörsutbildningen med allt vad
huvudmannaskapet innebär. HvUnd är
fortfarande i uppbyggnadsfasen så det

behövs ytterligare rekryteringsinsatser.
Flygvapnet, vår mod erorganisation,
behöver all hjälp som kan fås för att
stödja rekrytering av personal till
Insatsorganisation 2014 (IO 14).
Det uppdrag styrelsen fick av
stämman att fortsätta utveckla vår
förm åga till samverkan med andra
frivilligorganisationer har fortsatt
och nyligen genomfördes ett möte
med ledningen för Frivilliga Flyg
Kåren (FFK). Nyttja och njut av
möjligheterna som öppnas för er att
samverka inom flygområdet med FFK
länsflygavdelningar och bjud in FFK
Young-Pilots i Flygvapenfrivilligas
verksamhet.
Nu kastar vi oss in i vår tidning och läser
om alla händelser som har ägt rum och
verksamhet som kommer att genomföras.
Det är viktigt att vi tillsammans bidrar till
en innehållsrik tidning genom att skriva
små (ett par rader) berättelser och bifoga
foto från er verksamhet. Delta aktivt i
tidningens innehåll så kommer läsvärdet
öka för alla. Vi syns i verksamheten
			 Ola Gynäs
Riksförbundsstyrelsens ordförande

Ny medarbetare till
tidningen

Jag heter Sven-Owe Andersson och bör
jade i Skånes Flygvapenförening 1965.
Det har blivit många kurser under åren,
både centrala och lokala. Min första
lägerkurs gjorde jag på Öland 1967. På
den tiden var det mycket vanligt att hela
familjen följde med för att ha ett par trev
liga veckor tillsammans med sol och bad.
Värnplikten gjordes på F5 som
drivmedelsförare. Intresset för försva
ret gjorde att det blev många kurser
och utbildningar under åren. Jag är
reservofficer med löjtnants grad och
instruktör inom transport och skytte. Var
på sin tid drivmedelstransportchef på F10
och transportchef på F5.
Under åren i Flygvapenföreningen har
det blivit en del förtroendeuppdrag såsom

sekreterare samt styrelseordförande i två
omgångar. Dessutom har jag varit leda
mot i FVRFs valberedning samt ledamot
i Malmöhus läns FBU-förbund. Numera
har jag en befattning som valberedning
ens ordförande i Region Syd.
Mitt civila arbete har alltid varit i
tryckeribranschen. Där var jag några år
delägare i ett Malmötryckeri. Eftersom
tryckeribranschen har genomgått stora
förändringar har det blivit många om
skolningar. Jag började som handsättare,
därefter maskinsättare, originalmontör,
fotograf, repromontör samt originalarbete
vid datorn. Och nu när jag har lite bättre
tid har jag åtagit mig att hjälpa till med
tidningen Flygvapenfrivilliga.

Flygvapenfrivilliga
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Flygvapenfrivilliga i Ukraina
Flygvapenfrivilliga och Frivilliga
Flygk åren genomförde nyligen ett
uppsummerande seminarium på svenska
ambassaden i Kiev i Ukraina om samarbetet
mellan svenska frivilligorganisationer och
frivilligorganisationen TCO i Ukraina.
Såväl vår svenske ambassadör och vår
militärattaché i Ukraina medverkade.
Bakgrunden till samarbetet var att
den svenska regeringen år 2006 uppdrog
åt de svenska frivilligorganisationerna
att upprätta kontakt med motsvarande
organisationer i Ukraina, främst för att
stödja demokratiseringsprocessen.
Flygvapenfrivillliga kom att få en
samordnande och ledande roll i detta
samarbete. På ukrainsk sida fick vi
kontakt med organisationen ”The
Society of Encouragement to Defence
in Ukraine” -TCO. Organisation har över
700 000 medlemmar och finns över hela
Ukraina. Organisationen har många olika
aktiviteter i sin verksamhet och har bl. a.
egna flygplan och helikoptrar.
År 2007 startade utbytet med att

TCO delegationer besökte Sverige och
deltog i svenska frivilligorganisationers
verksamhet. År 2008 var året med det
mest omfattade utbytet och år 2009
blev det lite mindre omfattning. Förra
året förekom inget utbyte, eftersom
Försvarsmakten beslutade att inte avdela
mer medel.
Från svensk sida har Flygv apen
frivillliga och Frivilliga Flygkåren
haft det mest omfattande utbytet,
men även Fallskärmsförbundet,
Kvinnliga Bilkåren och FMCK har
deltagit i verks amheten. Totalt sett
har ca 60 personer deltagit i utbytet.
Vid det avslutande seminariet fram
kom att det svenska systemet med
frivilligorganisationer som stödjer för
svaret har blivit en inspiration för TCO i
Ukraina. TCO anser att kontakterna och
erfarenheterna från de svenska frivilligor
ganisationerna har varit mycket värdefulla
och givande och vill gärna fortsätta dem.
Exempelvis har den träning de fått i
lågflygning hos Frivilliga Flygkåren

FVRF

Box 5435, 114 84 Stockholm
Besöksadress:
Östhammarsgatan 70
Tel vx: 08-514 390 00
Fax: 08-514 392 89

lett till att de kunnat bistå med att spana
efter olagliga odlingar för drogändamål.
Flygvapenfrivilligas nära samarbete med
flottiljer har varit värdefulla. Att de har
bott och utbildats på militära enheter i
Sverige har också imponerat på hur man
samverkar militärt civilt på ett bra sätt.
De många aktiviteter som har ge
nomförts har bidragit till den svenska
regeringens övergripande mål att stötta
demokratiseringsprocessen. Flera har
knutit många värdefulla kontakter och har
alltid bemötts av stor vänlighet från våra
ukrainska motsvarigheter. Vår ambition
är att samarbetet kan fortsätta i någon
form exempelvis på ungdomssidan.
		

PeterLagerblad
Riksförbundsordförande

Axel Boltenberg
mottog stipendium

Generalsekreterare:
Roland Sterner - Tel. 08-514 392 86
roland.sterner@fvrf.se
Ansvarig utgivare
Utbildningsfrågor:
Jan Cedergren - Tel. 08-514 392 96
jan.cedergren@fvrf.se
Lars Pettersson - Tel. 070-58 000 59
lars.pettersson@fvrf.se
Ekonomi:
Ulla Broberg - Tel. 08-514 392 85
ulla.broberg@fvrf.se
Grafisk formgivning:
Sven-Owe Andersson
svenowe.andersson@bredband.net
För insänt material ansvaras ej.
Vi förbehåller oss rätten att redigera och förkorta
artiklar för att passa format och spara plats
Tryckt på Ljungbergs Tryckeri, Klippan

Lördagen den 22 januari så mottog Axel Boltenberg ett stipendium om
5000 kronor för hans mycket värdefulla och föredömliga insatser under
många år som ungdomsansvarig i FVR Syd. Axel har bidragit till att ut
veckla ungdomsverksamheten tillsammans med flygflottiljen F17 så att
det nu är mer än 400 aktiva.
Stipendiet överlämnades av Riksförbundsstyrelsens ordförande Ola Gynäs
vid en lunch och i samband med styrelsens möte.
Roland Sterner
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Riksförbundsstyrelsen 2011-2012
Ola Gynäs,

Ordförande. Ansvarig organisationsutveckling. Kontaktansvarig för Region Väst
Det är med glädje som jag känner att jag fått
förtroendet att verka inom riksförbundsstyrel
sen som ordförande ytterligare en mandatpe
riod. Jag känner att vår främsta uppgift som
styrelse är att fullfölja stämmans beslut och
min uppgift som styrelseordförande är därmed
att vara sammanhållande och stödjande. Jag
är i den äldre medelåldern eller om du så vill
”den yngre ålderdomen”, har tre vuxna barn

och intressen som innefattar allt som har med
utomhusaktiviteter att göra. En bakgrund inom
Flygvapnet som pilot och därefter flygchef, flot
tiljchef för att slutligen inneha ett antal chefsbe
fattningar i Högkvarteret. Avslutade min karriär
inom Försvarsmakten 2006 för att kunna ägna
mig helhjärtat åt fritidsintressena. De flesta in
tressena finns på västkusten varför jag har valt att
bo söder om Hamburgsund. Väl mött i framtiden

Thomas Nylin

Personalfrågor. Kommunikation. Kontaktansvarig för Region Mitt
Jag heter Thomas Nylin, är ledamot i Riks
förbundsstyrelsen, och ägnar en stor del av
mitt engagemang åt Flygvapenfrivilligas ut
vecklingsfrågor. Drivkraften inom mig är att
se andra människor utveckla sin förståelse för

olika saker, förverkliga sina idéer och växa som
människor. Individer som ständigt utvecklar
nya idéer bidrar till organisationens framtid och
överlevnad.

Åse Elfverson

Kassaförvaltare egna medel. Kontaktansvarig för Region Nord
Bor i Ängelholm. Jag har ett långt förflutet jag ser det som viktigt att sträva efter att behålla
inom frivilligrörelsen, främst luftbevakning och folkförankringen.
lomos. Har tjänstgjort som instruktör, sekreterare
Viktigt är också att engagera våra ungdomar
och bitr. skolchef på olika frivilligskolor. Har på ett positivt och utvecklande sätt.
ett långt engagemang inom styrelsen i FVR S.
I det civila arbetar jag som arbetsterapeut inom
Försvarsmakten genomgår just nu en för hemsjukvården.
ändring som påverkar hela vårt samhälle och

Richard Chronquist

Rekryteringsansvarig ungdomsverksamhet Kontaktansvarig för Region Ost
Mitt namn är Richard Chronquist, fyller i april
32 år. Sitter nu min andra mandatperiod inom
FVRFs riksförbundsstyrelse. Min militära bak
grund är markförsvarssoldat. Jag genomförde
min värnplikt vid F10 i Ängelholm.
Jag och min familj är bosatta utanför Lund,

civilt så studerar jag vid Malmö Högskola och
tar förhoppningvis min examen januari 2012.
Inom FVRF har jag främst engagerat mig i
frågor kring Markförsvarstjänst men även utbild
ning och instruktörsfrågor.

Lars Lundell

Viceordförande, organisationsutveckling. Kontaktansvarig för Region Syd
Började min militära utbildning på Hägernäs
1971 och utbildades till radarjaktledare.
Tog officersexamen 1974 och placerades vid
radargruppcentralen norr om Karlskrona.
Tjänstgjorde som rrjal och kompanichef,

strilchef och stabschef vid F17. Placerades
vid Högkvarteret och blev därefter chef för
Södra flygkommandostaben och avslutade min
tjänstgöring i Försvarsmakten med att vara chef
för F 17 2003-07.
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Anders Nilsson
32 år RO/Lt.
Und FV, PsyOps. F17 t.o.m. årsskiftet,
därefter PsyOpsförbandet LedR. Chef för
ledarskapsutbildningarna vid MHS Karlberg
(FHS).

Medlem i FVRF sedan 1995.
Civilekonom (marknadsföring) och
beteendevetare (pedagog).

Patrik Larsson

Ansv. Huvudmannaskap och kommunikation. Kontaktansv. för Markförsvarsförbundet
Borlänge, 45 år, tillhör FVR M, Jag har haft slutet på 80-talet, samtidigt som jag var kurschef
förtroendeposter sedan 1985 i omgångar, först för ungdomsutbildning under två år. Under
i Folkare Flygvapenförening, sedan i Gävle- 90-talet var jag aktiv som instruktör på centrala
Dala Flygvapen förbund och Dala-Hälsinge kurser på Stagården. Under hela tiden har jag
Flygvapenförbund. Jag deltar aktivt i FVR också arbetat som instruktör på lokala kurser.
M verksamhet som instruktör, främst med Mitt huvudintresse har alltid varit markförsvarsvapentjänst. Min militära bakgrund är inom och vapentjänst. Min dagliga verksamhet är som
markförsvarsfacket, jag var aktiv som elev under uppdragsledare/automationsingenjör på ÅF.

Lars-Gunnar Sandgren
Kort om mig själv. Jag är 44 år har tre barn
med min fru Monica, varav två är utflugna. Jag
gjorde grundutbildn ing som bärgningschef
på regementet T3 1985. Sedan blev det
Hemvärnet där jag i dag har uppgift på in
satskomp. Jag har arbetat med ungdomsut
bildning både FBU och FVRF i några år.

På min fritid är det jakt som gäller först och
främst men även skidor och skoter. På sommar
halvåret är det stugan i Obbola som gäller för
återhämtning och umgås med familjen. Jag
arbetar som lastbilschaufför i Norge som gör att
jag är borta 7 dagar hemma 7 dagar.

Helena Dahlén

Ansvarig ungdomsrekrytering, ungdomsrepresentant
Jag kom i kontakt med Flygvapenfrivilliga psykolog åt Försvarsmakten, men just nu vilar
sommaren 2009 under mitt första år som kon jag upp mig efter tuffa år på Ledarskapsprogram
firmationsledare på F21. Min första kurs blev då met för att arbeta och skaffa mig livserfarenhet.
till hösten, sedan dess har jag inte missat någon Så för tillfället arbetar jag på en grill och agerar
kurs med Region N. Under 2010 fick jag äran att som ungdomsmentor åt Norrbotten läns lands
bli en av de två ungdomsledamöter i Region N. tingsdirektör.Vad gäller utbildning i allmänhet
Självklart vill jag en dag bli instruktör för FVRF så kan man säga att jag är en kursnarkoman och
men utöver det ligger mina ambitioner på att bli mer än gärna far iväg för att lära mig något nytt.

Joel Pettersson

Ansvarig ungdomsverksamhet
Mitt namn är Joel Pettersson och jag är 20
somrar gammal. Jag är ungdomsrepresentant i
Riksförbundsstyrelsen. Har varit en aktiv med
lem i flygvapnets ungdomsverksamhet sedan
2006 och har inga planer på att sluta med detta.

Utanför flygvapenverksamheten jobbar som
kundansvarig på OpenNet. Min fritid spenderar
jag med min hund och sambo, samt lite kort
spel och andra aktiviteter med vänner när tiden
räcker till.
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Flygvapenfrivilligas utbildningsgång för ungdom

Grundkurs GK
Eleven fyllt 15 år
Kurstid: minst 48 tim under
minst 3 veckoslut

Fortsättningskurs FK
Eleven genomfört godkänd GK
Kurstid: minst 48 tim under
minst 3 veckoslut

Mycket nytt är på gång inom utbild
ningsområdet och många medlem
mar, framförallt ungdomar, hör av sig
med frågor om olika utbildningsvägar
under och efter ungdomsutb ild
ningen.
Nu när den allmänna värnplikten
är borttagen så finns det olika möj
ligheter att nå fram till den grundnivå
som krävs för att kunna söka exem
pelvis officersutbildning.

Det finns säkert fler alternativ, men
skissen nedan visar och ger svar på
de flesta frågor som vi fått till utbild
ningsavdelningen.
Det är viktigt att du också söker infor
mation på FVRF och FM hemsidor,
du kan också ställa frågor till utbild
ningsavdelningen eller till de militära
förbandens rekryteringsofficerare,
lycka till med din utbildning.

I skissen nedan kan du se de olika
utbildningsvägarna fram till olika
del- och slutmål.

Lars Pettersson
Utbavd

Ledarkurs 1 LK 1
Eleven genomfört godkänd FK
Kurstid: minst 48 tim under
minst 3 veckoslut

Ledarkurs 2 LK 2
Eleven genomfört godkänd LK 1
Eleven högst 20 år
Kurstid: minst 48 tim under
minst 3 veckoslut

Grundläggande soldatutbildning
för frivilligpersonal GU-F
Eleven fyllt 18 år
Kurstid 135 tim under 2 veckor
10-15 kurser under året, läs mer
på: www.frivilligutbildning.se
(fri utb, mat, logi, resor samt dagpenning)

Instruktörsutbildning (IK)
Eleven genomfört GU-F
Eleven fyllt 18 år
Kurstid 3 veckor
(fri utb, mat, logi, resor samt dagpenning)

Frivilligutbildning

Grundläggande
militärutbildning GMU
Eleven fyllt 18 år
Kurstid 3 mån
(fri utb, mat, logi, resor samt dagpenning)

Frivilligavtal med
Försvarsmakten
Kontraktssoldat

Mer information om FVRF Ungdomsverksamhet se: www.fvrf.se

Officer
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Ordförandekonferens
2011-02-12- -13.
Äntligen blev det dags för den ef
terlängtade ordförandekonferensen,
som är ett bra tillfälle att lyssna och
diskutera med representanterna för
regioner/specialistförbund. Det är ett
erkänt faktum att en stor del av vår
verksamhet genomförs regionalt och
lokalt och vi inom styrelsen måste ha
förståelse och insikt i varje regions
verksamhet och de skilda förutsätt
ningar som råder. Tyvärr kunde inte
alla inbjudna från regionsstyrelserna
komma vilket är väldigt beklagligt ef
tersom vi avsätter så stora resurser för
ändamålet. Detta skall ses mot bak
grund att vi försöker öka förståelsen
för den information vi vill förmedla.
Konferensen med en allmän pre
sentation av respektive region, dess
medlemsutveckling och förutsätt
ningar för planerade utbildningar
under 2011.
Därefter presenterade riksförbundets
nya styrelse sig och de fokusområden
som styrelsen avser att följa upp
under mandatperioden. Vidare har
styrelsen beslutat att varje region/
specialistförbund kommer att erbju
das en direktförbindelse med styrel
sen genom att styrelsen har utsett en
kontaktansvarig per region/specia
listförbund. Detta som en strävan att
regionstyrelsen skall vara delaktiga
vår verksamhet.
Därefter var det dags för kansliet att
presentera sig och sin verksamhet. Ett
mycket resurssnålt kansli som värnar
verksamheter och lotsar så mycket
resurser som möjligt till den verk
samhet som vi alla medlemmar ska
kunna bedriva. Den planeringscykel
redovisades som vi alla har att rätta
oss efter, åtminstone så länge vi ge

nomför uppdrag åt Försvarsmakten,
och diskuterades i alla aspekter. Kan
konstateras att den som inte är van
vid Försvarsmaktens planeringsfilo
sofi har mycket att sätta sig in i och
mycket att förstå. Därför finns även i
år i Riktlinjerana som skickats till re
gionerna en lathund med olika datum
när olika händelser inträffar.
För att få fram heta och bra diskus
sionsämnen fick alla bidra med äm
nesområden att diskutera. Ett axplock
ur ämnena.
 - hur får vi en övergång från
 	 ungdom till vuxen
 - tidning/Hemsida
 - bemanningsuppdrag
(Hv-Und och IO 14)
 - styrelseutbildning
 - ungdomsutbildning (likrikta/
		 kvalitetssäkra/profilera)
 - instruktör/hjälpreda
… och många fler
Bra och givande diskussioner upp
stod spontant och det kändes som vi

fick en bättre förståelse för varandra
och våra regionala för och nackdelar.
Dessutom fick vi förslag på ett an
tal åtgärder som kunde vidtas både
regionalt och centralt.
Ordförandekonferensen, som inklu
derade kanslist och ungdomsansvarig,
avslutades i ett snörikt Stockholm.
På slutraderna kan jag bara bekräfta
det som vi alla gav uttryck för – det
är viktigt att vi fortsätter med den
här typen av konferenser men att fler
bör delta.
Ola Gynäs

		 

Tänker Du flytta...
... eller Du har redan gjort det. Från och med detta nummer har vi bytat
tryckeri av tidningen Flygvapenfrivilliga. Dessa skall även adressera
tidningen och sköta distributionen med posten. För att Du skall få
tidningen i fortsättningen måste Din Flygvapenregion ha rätt adress.
Tyvärr visar det sig att många inte anmäler sin flyttning.

Anmäl snarast adressändring.
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FRIVILLIGA FLYGKÅREN
och
FLYGVAPENFRIVILLIGA
Frivilliga Flygkåren (FFK) och Flyg
vapenfrivilliga (FVRF) är två frivil
ligorganisationer, som har ett gemen
samt intresse för flyg i olika former.
Samverkan mellan FFK och FVRF
har redan förekommit genom ett ge
mensamt ungdomsläger och stöd till
den ukrainska frivilligorganisationen
TCO. För att utröna möjligheterna
för att utöka samarbetet hade de båda
organisationerna nyligen ett samver
kansmöte hos FFK i Nyköping. Från
FFK:s sida deltog Lennart Myhlback,
ordförande, Tommy Wirén, vice ord
förande, Sven-Inge Ander, kårchef,
och Lars-Göran Johansson, flygchef.
Från FVRF deltog Peter Lagerblad
riksförbundsordförande, Ola Gynäs,
styrelseordförande, och Roland Ster
ner, generalsekreterare.
Båda organisationerna har många
spännande aktiviteter på gång. Även
om organisationerna har lite olika
profil så finns det många berörings
punkter inte minst på ungdomsom
rådet. Båda organisationerna såg
flera möjligheter till samarbete till
ömsesidig nytta.
Ett sådant område är ungdoms
verksamheten. Inom FFK är ung
domsverksamheten med Young Pilots
relativt ny men växande. I dagsläget

GU-F
Ungdomar fyllda 18 år missa inte
möjligheten att genomföra
GU-F i sommar.
Kurs genomförs i Halmstad
veckorna 28-29

SÖK NU

Lennart Myhlback
Ordförande
Frivilliga Flygkåren
www.ffk.se
har den ca 300 aktiva medlemmar.
Inom Flygvapenfrivilliga har ung
domsverksamheten förekommit
under lång tid, men får en alltmer
framträdande roll inom det nya
försvaret. Aktiva ungdomar inom
FVRF är mer än 1500. FFK inbjöd
ungdomar från Flygvapenfrivilliga
att delta i sommarlägret på F7 Såtenäs
i sommar. Vi kom också överens om
att vi skulle verka för gemensamma
läger de kommande åren. En annan
möjlighet vi såg var att samverka i
ungdomsverksamheten på regional
nivå, dvs mellan FVRF:s regio
ner och FFK:s länsflygavdelningar.
Förutsättningarna för detta fick våra
kanslier i uppdrag att utreda.
Ett annat område där vi såg intres
santa samverkansmöjligheter var
kring FFK:s flygverksamhet för både
militära och civila uppdragsgivare.
För att ett flyguppdrag ska kunna
genomföras krävs ju - inte minst i
vintertid – stöd på marken t.ex med
fälthållning. Skulle FVRF kunna
ha en roll här? Detta är naturligtvis
ytterst en fråga vilka krav våra upp

Peter Lagerblad
Riksförbundsordförande
Flygvapenfrivilliga
www.fvrf.se
dragsgivare ställer, men vi bedömer
frågan så intressant att vi beslutade att
FFK i samverkan med FVRF skulle
utreda detta ytterligare.
Vi bedömer gemensamt att denna in
ledande samverkan är klart intressant
för båda organisationerna och har de
därför beslutat att träffas igen i okto
ber för att följa upp detta. Vi ser det
också som viktigt att våra medlemmar
får information om organisationernas
verksamhet och kommer därför att
söka former för att informera om våra
verksamheter i varandras tidningar.

Skyddsvaktsutbildning
för Högvakten
Du som sökt Högvaktstjänst
och inte har genomfört din
skyddsvaktsutbildning, passa på
att gå en av våra kurser i år.
Se www.fvrf.se Kurskatalog
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Årsmöte i Flygvapenregion Nord
Den 5 mars avhöll Flygvapen-
region Nord sitt årsmöte.
Riksförf örbundsstyrelsens rep re
sentant Åse Elfverson överlämnade
Flygvapenfrivilligas Förtjänsttecken
till Chefen F21, Öv Per Nilsson,
Luleå, som visat ett mycket bra enga
gemang i vår frivilligverksamhet. Jan
Sölvebring, på bilden, återvaldes till
regionstyrelsens ordförande.
Samtidigt med årsmötet genomfördes
även en självskyddsutbildning av
deltagande medlemmar.
Flygvapenregion Nord

Air Camp 2011
Under åren 2009 och 2010 har Flyg‑
vapenfrivilliga bedrivit Air Camp
i central regi med ett omfattande
deltagande från hela landet. Under
vecka 26 2011 bedrives Air Camp
i regional regi och med ett lite mer
begränsat deltagarantal, 100 platser.
Flygvapen Region Syd har uppdraget
att planera och genomföra detta
evenemang med stöd av Blekinge
Flygflottilj, F 17.
Air Camp 2011 kommer att präglas
av den dagliga verksamheten på
flottiljen och genomförs 27/6-1/7.

Studiebesök och förevisningar kom
mer att dominera verksamheten. Moment såsom exercis och   förl ägg
ningstjänst får en mindre fram
trädande roll. Målsättningen är att
m ånga nya ungdomar, ska nappa
på detta erbjudande om att uppleva
Flygvapnet. Men samtliga ungdomar
inom Regionerna har möjlighet att
söka till Air Camp. Eftersom det
enbart finns 100 platser så gäller först
till …..
Med inslag som förevisning av
Flygvapnets modernaste flygplan,

JAS 39 C/D, med samtliga vapen
alternativ, Flygvapnets vassaste
markförband, FBJS, och en skarp
insatsflottilj i full drift är FVR S stolta
över att arrangera Air Camp 2011.
Detaljerad information och ansök
ningsförfarande kommer att anslås
på www.fvrs.se under senare delen
av våren. Välkommen därefter med
din ansökan.
Axel Boltenberg
Ungdomsansvarig FVR Syd
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Axplock ur Flygvapenfrivilligas
årsredovisning till HKV för 2010

		

Målet med vår verksamhet är att till
föra Flygvapnet, Luftstridskrafterna,
Hemvärnet och civila flygplatser
uthållighet och kompetens.
Medlemsutvecklingen har varit posi
tiv för Flygvapenfrivilliga som nu har
4010 medlemmar, vilket är en ökning
med 148 personer jämfört med året
innan. Av dessa är 1672 ungdomar
och 759 kvinnor.
Flygvapenfrivilliga ligger långt
fram i utvecklingen av instruktörer,
pedagogik och ledarskap. Flygvapen
frivilliga har 2010 erhållit huvudman
naskapet för instruktörstjänst för alla
frivilligorganisationer.
Elevantalet har på några kurser för
vuxna varit färre än planerat och
ett antal centrala kurser har tvingats
ställas in.Ungdomsverksamheten har
haft en större efterfrågan än vad som
med tilldelad ekonomi varit möjligt
att genomföra.
Flygvapenfrivilligas verksamhet
har under senaste åren bidragit med
avsevärda kompetenser och indivi

der i Försvarsmaktens verksamhet.
Flygvapenfrivilliga har utbildat och
erbjuder Försvarsmakten ca 230
instruktörer registrerade och god
kända av FVRF. Dessa instruktörer
har även varit flitigt engagerade av
andra frivilligorganisationer främst
vid TFU/GU-F.
Vuxenutbildningen har inriktats mot
prioriterade områden som kvalificerad instruktörsutbildning, internationella insatser, utbildning för Hem
värnsunderrättelsekompanierna, civil flygplatsutbildning och deltagande
i Flygvapnets övningar.
Flygvapenfrivilliga genomför en
bred och aktiv ungdomsverksamhet
med starkt stöd från flottiljer och
skolor. Exempelvis Grundkurs-GK,
Fortsättningskurs-FK, LedarkursLK, Vinterkurs, Sommarkurs, Flyg
läger, Ungdomshelger på flottilj,
Strapatsövning, Studiebesök flottiljer,
FV-museum m.fl.Dessutom arrang
erade Flygvapenfrivilliga en central
ungdomsutbildning, Air Camp, på
Helikopterflottiljen i Linköping,

med nästan 300 deltagare, varav även
många deltagare från flera organisa
tioner. Deltagarna var entusiastiska
över denna form av kurs.
Flygvapenfrivilliga fick ett mycket
bra stöd av Flygvapnet och Flyg
vapeninspektören under Air Camp.
Särskilt vad avser flygtransporter och
flygning med Hkp, Sk60 och Tp84
med alla elever.
Flygvapenfrivilliga har deltagit med
två ungdomslag i de internationella
militära ungdomstävlingarna i Polen.
Ungdomsverksamheten har sam
mantaget omfattat många ungdomar
från hela Sverige och dessutom i
samarbete med andra organisationers
medlemmar. Den har genomförts med
ett mycket bra resultat som starkt
bidrar till en positiv inställning till
Försvarsmaktens verksamhet.
Flygvapenfrivilligas målsättning är
att aktivera fler av alla våra ca 230
instruktörer genom vidareutbildning
och tjänstgöring hos andra organi
sationer eller inom Försvarsmakten.
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Sammanfattande statistik
Flygvapenfrivilliga bedriver en
mycket aktiv och ökande ungdoms
verksamhet för att intressera ungdo
mar för Försvarsmaktens verksamhet;
- 1633 ungdomar har under 2010
deltagit vid 59 kurstillfällen.
Ungdomarnas informationsarbete ,
framförallt i egna gymnasieskolor,
har också tillfört FV en ökad rekryte
ringsbas.
-	 30 medlemmar har deltagit vid
funktionärsutbildning

-	 426 medlemmar har aktivt delta-	
 git vid organiserade möten för
försvarsinformation
-	 38 av våra instruktörer har 		
arbetat aktivt vid centrala kurser.
Flygvapenfrivilligas medlemmar har
inom olika områden genomfört verk
samhet åt FM enligt nedan:
-	 31 medlemmar har tjänstgjort 171
dagar som skyddsvakter åt FM,
bl.a. utomlands vid övningen 		
Joint Warrior, i FM under 2010

- 3 medlemmar har deltagit i 		
utlandsmissioner FS 18, KS 20
och KS 22 2010
- 24 medlemmar/instruktörer har
som stöd till FM förbandsverk-	
samhet under 2010 deltagit 		
104 dagar vid F21 och LSS som
markörstyrka, målstyrka, skjut-	
ledare, transportförare m.fl.
- 3 medlemmar har under längre
eller kortare tid varit anställda
som instruktörer, troppchefer, 		
skjutledare vid LSS under 2010
Roland Sterner

Huvudman Instruktör
Arbetet med vårt huvudmannaskap
inom Grundutbildning Instruktör är
i full gång. Vi har inom arbetsgrup
pen de senaste månaderna framförallt
arbetat med att samla in underlag, se
över befintliga kursplaner och funde
rat på olika generella bestämmelser
för att kunna forma en utbildnings
gång.
Vi har också de senaste veckorna
påbörjat ett samarbete med Mili
tärhögskolan i Halmstad, MHS H.
Under detta arbete med MHS H har
vi studerat Specialistofficerens ut
bildningsgång och kursplaner.
Chefen MHS har ställt officerare
och arbetstid till förfogande så att vi
tillsammans ska kunna arbeta fram ett

instruktörskoncept för våra blivande
instruktörer med målsättning att nå
samma höga kvalitet som våra Spe
cialistofficerare.
Vi kommer nu, under april månad,
samla representanter från våra olika
frivilligorganisationer för att infor
mera om hur arbetet i arbetsgruppen
har avancerat och föra en dialog och
inhämta förslag från övriga frivillig
organisationer.
Under året och med början i maj kom
mer vi att påbörja utbildning med de
ca 50 instruktörer som meddelat att
de vill vara med och utbilda våra nya
instruktörer. Utbildningen kommer
att genomföras under tre dagar vid
tre olika tillfällen vid F 17 Frivil

ligskola i Halmstad och i samverkan
med MHS H.
På bilden ovan ser du kn Stefan
Wihlstrand MHS H och Thomas
Nylin chef AG/Instruktör arbeta med
kursplaner och utbildningsgång.
Lars Pettersson
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Flygvapenregion Syd
Årsstämma

FVR S hade fredagen den 25 februari
sin årsstämma i Halmstad, med ca 35
deltagare. FVR S stämmor genomförs
vartannat år i Halmstad och vartannat
år i Ronneby. På båda ställen har vi
ett mycket fint stöd av Frivilligsek
tionerna.
Stämman genomfördes utan några
inkomna motioner vilket kan vara
både bra eller dåligt. Styrelsen tolkar
dock stämningen på årsstämman som
att våra medlemmar är nöjda med på
vilket sätt som FVR S styrs.

FVR S styrelse kom att förnyas med
tre nya ledarmöter, Axel Boltenberg,
Mikael Jönsson och Rickard Tell, på
övriga befattningar blev det omval
(hela styrelsen finns på FVR S hem
sida).
Vice regionordförande öv Hans Hans
son var ordförande vid årsmötet. Vår
ordinarie regionordföranden öv Mats
Helgesson som för tillfället tjänstgör i
Afghanistan var förhindrad att närvara
pga lång resväg.

Flygläger på F 7, den 4-8 juli
Under Frivilliga Flygkårens, FFK, ledning genomförs Flygläger på
F7 för ungdomar mellan 15-20 år.
Se info på FFK hemsida där du även anmäler dig. www.ffk.se
Vi har fått 10 elevplatser. Så sök via FFK hemsida, senast den 31 maj.
Antagning sker i den ordning ni anmäler er, så vänta inte om du är
intresserad.
Till kursen söker vi även en instruktör för att utbilda i
Allmänmilitära ämnen. Du som vill vara instruktör anmäler dig
snarast till: lars.pettersson@fvrf.se

Efter stämmoförhandlingarna var det
dags för medaljutdelning. Följande
tilldelades FVR S förtjänstmedalj i
silver; Christian Mattisson, Bengt
Björklund, Anders Troedson, Ewa
Wemby, Ulla Broberg, Åse Elfverson,
Leif Gunnarsson och Sven-Owe An
dersson. Bertil Öhrstrand C Friv P 7
erhöll FVRF förtjänsttecken.
Årsstämman avslutades på Officers
mässen med Ärtsoppa och Pann
kakstårta samt varm…..
Lars Pettersson

Bäste läsare
Du har nu en tidning i din hand som är
gjord av en delvis ny redaktion, tryckt
på nytt tryckeri och hemsänd på ett nytt
vis. Det vi nu vill ha feedback på är, hur
du upplever tidningen i stort, om vi har
vi för mycket eller för litet med bilder
och text. Har vi missat något område
som skulle intressera dig osv.
Maila in dina synpunkter till:
lars.pettersson@fvrf.se
TACK!
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Högvaktstjänst
Flygvapenfrivilliga har uppgiften
av HKV att, som sammanhållande
och tillsammans med andra fri
villigorganisationer, rekrytera en
högvaktstyrka. I stort innebär det att
vi ska rekrytera drygt 100 medlemmar
som är intresserade i att delta i hög
vakt.
En inledande rekryteringskampanj är
genomförd, men det finns fortfarande
utrymme för dig som är intresserad att
anmäla detta till Flygvapenfrivilliga.
Vilka vill vi då främst rekrytera?
Inledningsvis för att snarast påbörja
verksamheten är det önskvärt med
medlemmar som:
• genomfört värnplikt och gärna
under den tiden deltagit i Högvakt,
• har gällandeskyddsvaktsförord-	
nande och genomfört 			
skyddsvaktsprov med AK5C,
• har genomfört närkampsutbild-	
ning block A+D och

• har kondition för att springa 3 km
på 18 minuter.
Därefter är alla av intresse som
har gjort värnplikt, eller genomfört
hemvärnets tremånadersutbildning
eller GU-F (TFU).
För dem som saknar någon eller flera
av ovan nämnda krav kommer det att
erbjudas kurser för att nå behövliga
kompetenser.
En del kan Du göra redan nu:
• Anmäl dig till skyddsvaktskurser
(se kursutbud på annan plats i 		
tidningen)
• Börja träna så Du klarar 3 km 		
löpning på 18 min.
• Saknar Du utbildning på AK5C
så finns det i några Regioner 		
regional utbildning på vapnet. 		
Hör efter med din regionala 		
organisation.
Lars Pettersson
Högvaktshandläggare
lars.pettersson@fvrf.se

Försvarsmaktens nya
Insatsorganisation IO 14
Hoten mot Sverige är mer komplexa
än tidigare. Försvarsmakten har som
huvuduppgift att försvara Sverige,
men skall även kunna bistå andra
länder inom EU och Norden.
Försvarsmaktens personalförsörjning
är frivillig för alla såväl civila som
militära.

och Sjömän med anställning (=Kon
tinuerligt tjänstgörande, GSS/K) samt
GSS/T, dvs Tidvis tjänstgörande.

Hemvärnets nationella skyddsstyrkor
skall omfatta 16 000 personer, varav
ca 5000 med frivilligavtal.
Flygvapnets organisation omfattar
ca 700 kontinuerligt tjänstgörande
GSS/T samt ca 450 GSS/T. Dessutom
ca 750 frivilligbefattningar

Insatsorganisationen, IO, omfattar
stående förband och kontraktsförband
med ett tvåbefälssystem. IO skall inte
vara förrådsställd. All materiel skall
anskaffas och användas. Organi
sationen skall vara användbar direkt.
Tillgängligheten skall vara hög. Ett
tvåbefälssystem införs. I organisatio
nen ingår bl.a; Gruppbefäl, Soldater

För alla befattningar som fast anställd
eller GSS erfordras minst 3 månaders
grundläggande militär utbildning.
Huvuddelen av organisationen skall
vara klar 2014. Slutligt färdig 2018.
GSS/T skall tjänstgöra i snitt ca 20%
under en 8-års period, men upp till
75% under ett år vid två tillfällen.
IO 14 omfattar 3100 anställda office
rare, 5700 specialistofficerare, 2300
reservofficerare, 1100 specialister,
5200 civila, 6900 GSS/K och 9200
GSS/T.

Rekryteringsbehovet är ca 4000 GSS
per år. Ansvaret för rekrytering åvilar
FM. Utmaningen är att utöver nyrek
rytering tillse att personalen stannar
kvar minst under en anställnings-/
avtalsperiod om 8 år.
Roland Sterner
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Kursverksamhet 2011 – Central utbildning

Flygvapenfrivilliga har nu fått medel för nedanstående
kurser att genomföra 2011. Kurserna finns inlagda på
FVRF hemsida (www.fvrf.se) och på utbildningsportalen
(www.frivilligutbildning.se) där Du förutom av FVRF

anordnade kurser kan finna i huvudsak alla de kurser som
olika frivilligorganisationer genomför år 2011. Alla kurser
som är tidsatta på hemsidan och i utbildnigsportalen kan
sökas – vänta inte, sök nu.

				
Förband
Kategori
Kursbenämning

Vecka

F7

KU

Skyddsvaktsutb/omförordnande

eso

F 17/RON

GU

Förberedande grundutbildning FGU

eso

GU

Grundkurs hemvärnsunderrättelsekompani, GK HvUnd

27-28		

GU

Grundläggande soldaturbildning för frivilligpersonal - GU-F

43-44

GU

Grundläggande soldaturbildning för frivilligpersonal - GU-F

28-29		

KU

KU Säkförband Baltzar

45		

KU

R3

eso

KU

R3

eso

IK

Kurschefskurs

18

IK

Kurschefskurs

46

KU

Skyddsvaktsutb/omförordnande

29

IK

Instruktörskurs, IK 1-2

12-13

IK

Instruktörskurs, IK 1-2

27-28

IK

Instruktörskurs, IK 3

14

IK

Instruktörskurs, IK 3

29

IK

Instruktörskurs, IK 4

14

IK

Instruktörskurs, IK 4

47

KU

Grundkurs vinter

13

GU

Grundkurs hemvärnsunderrättelsekompani - GK HvUnd

27-28

KU

Flygbassäk sommar

28-29

GU

Grundkurs hemvärnsunderrättelsekompani - GK HvUnd

32-33		

GU

Fortsättningskurs hemvärnsunderrättelsekompani - GK HvUnd

32-33		

GU

Förberedande grundutbildning FGU

GU

Grundläggande soldatutbildning för frivilligpersonal - GU-F

KU

Skyddsvaktsutb/omförordnande

IK

KU Instr (Instruktörskonferens)

F 17/H-stad

F 21

LSS

Förutom ovanstående genomförs under 2011 regional
utbildning i form av ett omfattande ungdomsprogram

eso		
20-21		
eso		
2011-09-24--25

samt regional vuxenutbildning. Information om detta
kursutbud får Du via respektive Region/Specialförbund.
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Ledig tjänst på Flygvapenfrivilligas
kansli i Stockholm
Flygvapenfrivilliga söker en kvalificerad medarbe
tare till utbildningsavdelningen. Tjänsten är planerad
som en deltidstjänst men kan komma att utvecklas till
en heltidstjänst.
Arbetsuppgifterna omfattar såväl vuxen- som ungdoms
utbildning och är av karaktären utbildningsadministration.
Exempelvis utveckling, planering och annonsering av
kurser, registrering av ansökningar, uttagning, uppföljning
och redovisning. Ansvar för bl.a. IO 14, Högvakt mm.

Du bör ha erfarenhet från utbildning, verksamhet och
ledning inom Försvarsmakten eller organisation som
stödjer Försvarsmakten.
Du sänder din ansökan och CV per e-post till:   
roland.sterner@fvrf.se Betyg endast efter anmodan.
Frågor om tjänsten; Roland Sterner 08-51439286.
Ansök senast den 15 maj.

Ungdomar i Region Nord på
vinteräventyr
För de flesta ungdomar innebär
sportlov långa sovmornar och lugn
och ro från skolan. Men några få
tappra trotsar normen genom att söka
äventyren på Region Nords årliga
vinterkurs.
Kursen innehåller bland annat exercis,
sambandstjänst, skidmarsch samt
fältdygn i vintermiljö.
Med ett fullspäckat schema från
kl 0600 till sen kväll hinns det
med mycket och ungdomar lär sig

hantera oväntade situationer. Under
skidmarschen genomfördes ett sjuk
vårdsmoment som testade deras
kunskaper vid nedkylningsskador
samt samarbete. Uppgiften löstes med
en provisorisk pulka av skidor varpå
den skadade transporterades 0,5 km
inom räckhåll för ambulans.
Att tillbringa lovet på en militär övning
är både krävande och extremt roligt.
Så här tycker vi om årets vinterkurs:
”Jag har utvecklat min vinterförmåga
och jag kan framrycka snabbare nu än
jag kunde innan.”
”Under den här kursen har jag verk
ligen pressat mina gränser och jag
känner mig stolt över att jag faktiskt
klarar mer än jag trodde innan”.
Inom denna verksamhet jobbar vi
ledare aktivt med att alla ska känna
sig accepterade och välkomna. Le
darkursen hade i början av veckan en
lektion i ledarskap och gruppåverkan
och vi kom fram till en regel som vi
försökte gå efter under hela kursen:
Ingen är perfekt, men alla kan bli
bättre.
Allvar blandas med mer lättsamma
moment. Ett mycket uppskattat

moment var gästspelet med Lt. Wiberg
som förevisade bildförstärkare. Vi
fick prova på att använda olika ”night
vision goggles” och se med ”nya”
ögon.
Sammanfattningsvis har det varit
ett väldigt intressant och lärorikt
sportlov. Vi har lärt oss mycket om
varandra och framför allt mycket om
oss själva.
Höger vänster om… Marsch!
Greta de Ridder, Yasmine Lundin,
Jenny Bergvall, Oliver Hansson och
Linus Dyverfeldt
P.s. Har du det som krävs?
Anmäl dig till nästa kurs som
kommer! D.s.
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Ungdommar från Piteå och Västerbotten
på vinteräventyr
Vecka 10 hade piteborna och väs
terbottningarnas ungdomar sportlov,
11 av dessa ungdomar anmälde sig
till FVRN’s vinterkurs. Under denna
vartannat blåsiga och soliga sköna
vecka har eleverna lärt sig bland annat
HLR med AED, hantera olika sorters
bilolyckor, hur man står på skidor och
skida ut i skogen med pulka, orientera
med UPK, rätta upp vindskydd i
öppen fyrkant i vintermiljö och en
hel del annat.
Sportlovets äventyr började måndag
morgon och avslutade fredag lunch,
under denna tid har de haft lektioner i
exercis, gradbeteckningar, kallt väder,
orientering, samband, skarpegg,
sjukvård, samt gjort studiebesök
hos CRC Eagle (StriL) på F21, fått
försvarsupplysning och fått leka
lite med bildförstärkare under ett
24-timmars fältdygn.

På väg ut till fält hann GK och FK
ungdomarna inte så långt förrän första
bindningen gick sönder, precis innan
vakten gick den första av nästan ett
tiotal av och det blev krångel med
pulkan. Men trots denna risiga början
har eleverna kört på hårt utan en massa
onödigt bråk och tjafs. Efter lunch
hade de kommit in i ett tempo och
tillvaron såg ljusare ut – och så gick
ytterligare en bindning av ca 30 meter
innan utmärkt förläggningsplats.
Men upp kom förläggningen och
uppskattat var det att få testa på
bildförstärkare på kvällen och därefter
mysa med att grilla korv, dricka en
Fanta eller coca-cola och småäta på
en twix.
När jag frågar om vad de tycker om
vinterkursen får jag höra ”kallt” och
”bra”, favoritrepliken är ”intressant
och lärorik” – en mening som ersätter

”roligt” som några av dem lärde sig i
somras. Men när jag frågar eleverna
som har utmärkt sig på kursen säger
de:
”Jag har fått bättre självförtroende,
lärt mig mer om mig själv. Och när
jag kommer hem tar jag med mig
självinsikt och praktiska saker som
sjukvård. Man får många vänner och
starka band.”
”Man har fått lära sig HLR så att man
kan rädda liv, klä sig ordentligt så att
man inte fryser och fått massa nya
kompisar och träffat gamla kompisar
från tidigare kurser. Sen får man ju
förstås lära sig om försvarsmakten!”
Helena Dahlén

Förtjänsttecken till C F7

Region Väst årsstämma

Flottiljchefen F7, överste Ingela Mathiasson har tilldelats
Flygvapenfrivilligas förtjänsttecken för ett mycket föredömligt
och förtjänstfullt stöd till Flygvapenfrivilligas verksamhet.
Överlämnades av Riksordförande Peter Lagerblad

På Region Väst årsstämma den 19 mars tilldelades Jörgen
Wike Flygvapenfrivilligas Kungliga Silvermedalj samt Christer
Andersson ett Förtjänsttecken
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