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Generalsekreteraren 
har ordet

Det är glädjande att kunna konstatera 
att efterfrågan på tjänster från frivil-
liga försvarsorganisationer successivt 
ökar hos myndigheter med totalför-
svarsuppgifter. Detta har märkts i 
verksamheter som FVRF genomfört 
under året men framförallt i de nya 
uppdrag som FVRF nu erhåller och 
utvecklar.

Försvarsmakten har presenterat be-
hov av ca 1 900 befattningar för 
frivilliga i sin krigsorganisation. För 
Flygvapnets del handlar det om ca 
700 befattningar som skall bemannas 
av frivilliga från frivilliga försvars-
organisationer, s.k. X-befattningar.  
Kansliet har i samverkan med hög-
kvarteret påbörjat en inledande pla-
nering för hur utbildning till dessa 
befattningar kan ske. Bedömningen 
är att vi kommer att få uppdrag från 
Försvarsmakten att påbörja några kur-
ser redan under 2019. Inriktningen är 
även att FVRF skall ha en samordna-
de funktion och svara för de inledande 
kurserna avseende introduktion av 
Flygvapnet. Genomförandet av intro-
duktionsutbildningar samt rekrytering 
och utbildning till FVRF specifika 
befattningar kommer att läggas ut på 
FVRF regioner och förbund. Det är 
nu synnerligen viktigt att regionernas 
styrelser tar till sig uppdraget och 
vidtar erfoderliga förberedelser. Det 
är dessa uppdrag vi väntat på under 
många år. Äntligen kan vi börja! Är 
du intresserad av en befattning så ta 
kontakt med din region eller med 
kansliet.

Inom ramen för uppdraget från MSB 

vidareutvecklar vi nu vårt stöd med 
frivillig personal vid Örebro flygplats. 
Vi medverkar vid MSB krisbered-
skapsveckor och vi arbetar med en 
långsiktig planering för hur vi skall 
kunna bygga upp FVRF förmåga att 
lämna stöd inom totalförsvaret. Här 
kommer det att finnas nya uppgifter 
att engagera sig i.

Vår totala utbildnings- och uppdrags-
volym fortsätter att växa varje år. 
Vi har med god kvalitet och på ett 
säkert sätt levererat huvuddelen av 
de uppdrag som våra uppdragsgivare 
beställt under 2018. För nästa år ser 
vi en ytterligare utökning av utbild-
ningsuppdragen. Ytterligare GU-F:ar, 
nya utbildningar av X-befattningar 
samt en utökad ungdomsverksamhet 
är några exempel på verksamhet som 
kan tillkomma i de slutliga uppdragen 
för 2019. Därutöver genomförs inom 
ramen för vårt huvudmannaskap 
Instruktör ett särskilt projekt för att 
utveckla rekrytering, utbildning, 
tillgänglighet och fortsatt kompetens-
utveckling av frivilliga instruktörer. 
Vi är efterfrågade, vilket ger oss 
stabilitet att vidmakthålla och vida-
reutveckla vår verksamhet och ger 
oss förmåga att ta på oss nya uppdrag.
Vi har genomfört en bra Riksför-
bundsstämma i Linköping med val 
av förtroendevalda. Stämman beslu-
tade om nya stadgar och gav riksför-
bundsstyrelsen i uppdrag att under 
mandatperioden klarlägga om vår 
organisation är ändamålsenlig, samt 
att se över vilka kompetenser som 
FVRF behöver i framtiden. Kansliet 
ser fram emot att samarbeta med och 

stödja den nya riksförbundsstyrelsen i 
dess arbete med att leda och utveckla 
FVRF under åren 2019–2020.

Bäste medlem och läsare. Under 2018 
har vi publicerat tre medlemstidning-
ar. I dessa kan du läsa om några av de 
många olika verksamheter och kurser 
som FVRF genomfört för ungdomar 
och vuxna från under det gångna året. 
Jag vill här rikta ett stort tack till alla 
er som på olika sätt medverkat och 
bidragit till att verksamheter och 
utbildningar under 2018 kunnat ge-
nomföras på ett bra sätt. Tack för ert 
engagemang för FVRF och frivillig 
försvarsverksamhet.

Flygvapenfrivilliga står nu inför 
många spännande utmaningar såväl 
centralt som regionalt. De kommande 
åren skall vi visa att FVRF är en pålit-
lig leverantör som på olika sätt bidrar 
till att stärka motståndskraften i vårt 
lands totalförsvar. Vill du vara med på 
denna resa och veta hur det går så gör 
du det bäst som medlem i FVRF un-
der 2019. Då få du medlemstidningen 
även nästa år och kan följa hur FVRF 
och frivillig försvarsverksamhet ut-
vecklas, samt läsa många reportage 
och artiklar från vår verksamhet för 
ungdomar och vuxna.

En riktigt God Jul 
Och  

Gott Nytt År
Ossi Koukkula 

Generalsekreterare
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I mitten på februari 2019 genomför 
FVRF vårt nya vinterkurskoncept 
innebärande att för regionerna Syd, 
Öst, Väst och Mitt använder vi 
Dagåsdalen i Östersund som utbild-
ningsplats. Region Nord genomför 
kursen på F 21. Den riktar sig till alla 
som har genomfört sommarkurs 2018 
eller tidigare.
 
Med en kurschefskår med mer än 
50 års erfarenhet, blandat med kom-

Pallar du en utmaning?

Ossi Koukkula - Tel. 08-514 392 86 
ossi.koukkula@fvrf.se 

Ansvarig utgivare

Utbildningsfrågor:  
Steffen Hansen - Tel. 08-514 392 90  

steffen.hansen@fvrf.se

Rickard Törnstråle - Tel. 0732-34 46 81 
rickard.törnstråle@fvrf.se

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

Ekonomi:  
Linda Venström - Tel. 08-514 392 85 

linda.venstrom@fvrf.se

Redaktör/Grafisk formgivning: 
Sven-Owe Andersson 

svenowe.andersson@comhem.se

Medarbetare tidningen: 
Lars Pettersson - Tel. 070-58 000 59 

lars.pettersson@fvrf.se

Foton, utan uppgift om fotograf, är  
tagna av FVRF. 

Citera gärna tidningen men ange 
alltid källan

För insänt material ansvaras ej. 
Vi förbehåller oss rätten att redigera  

och för   korta artiklar för att passa  
format och spara plats

Tryckt på Ljungbergs Tryckeri, Klippan

Box 2001, S-103 11 STOCKHOLM
Besöksadress:  

Lilla Nygatan 14 
Tel vx: 08-514 390 00 
E-post: info@fvrf.se

Leveransadress: 
Schönfeldts gränd 5 

S-111 27 STOCKHOLM

petenser från bl.a. många vintrar på 
jägarskolan i Kiruna får du chansen 
att lära dig hur du klär dig för att vara 
torr och varm, hur du tar dig fram till 
försvarsmaktens Vita blixten med 
eller utan en pulka som dras av två in-
divider, du får prova att tolka efter en 
bandvagn, vad man skall tänka på vid 
val av förläggningsplats på vintern 
och så får du pröva hur du reagerar 
vid isvaksbad. Veckan avslutas med 
klassiskt skidlopp. 

Du möter en ny utmaning varje dag 
och du får bästa tänkbara utbildning 
och stöd av duktiga instruktörer. Vi 
planerar för att flyga upp med flyg-
vapnets Hercules från respektive flot-
tilj på lördag och återvänder lördag 
veckan efter. 
Ses i Dagsådalen!

Steffen Hansen                                                                                                                                     
Utbildningschef/FVRF
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Svetten lackar på soldaterna som 
rycker fram till Observationsplatsen. 
Det är typiskt sensommarväder, ca 
20 grader och molnigt, men det blir 
ändå svettigt när man framrycker 
med stridsutrustning och packning. 
De blivande spaningssoldaterna är 
inne på kursens tillämpningsövning 
och ska nu visa att de kan tillämpa de 
kunskaper som de fått under kursens 
första vecka.

Veckan innan började med upprop, 
materielkontroll och säkerhetsgenom-
gång. Kursdeltagarna kastas därefter 
direkt in i livet som spaningssoldat 
med personlig maskering och ut-
bildning i strid. Veckan går snabbt 
vidare; underrättelsetjänst, motstån-
darkunskap och sambandstjänst, 
som blandas med O-platsbyggen och 
stridsmoment.

För både kursdeltagare och instruk-
törer blir det långa dagar. Dagen 
börjar med BRAK kl 0730 och den 
sista vapeninlåsningen sker kl 2100. 
Deltagarna kommer främst från 
HvUnd-kompanierna, men det finns 
även deltagare från andra kompanier 
i Hemvärnet som går kursen för att 
bredda sin kunskap i befattning. 

Samtliga instruktörer på kursen är 
själva aktiva i HvUnd-kompanierna 
och kan därför lägga upp en utbild-
ning där slutresultatet ska bli en 
framtida kollega, med rätt kunskaper 
för tjänsten.

Åter till tillämpningsövningen! Med 
tanke på den skiftande kunskapsnivån 
på kursen så genomförs momenten 
med ett gott resultat. Övningen bryts 
med jämna mellanrum för att utvär-
dera något moment som inte gick helt 
enligt plan. Lösningar diskuteras och 
värderas, för att sedan leda till en om-
fallsplan som deltagarna implemen-
terar. En spanare måste själv kunna 
värdera problemen och hitta möjliga 
lösningar. Att då under utbildningen 
kunna diskutera de lösningar som 
hittats ger verktyg för framtida eget 
arbete på kompanierna.
Övningen avslutas efter tre dagar i 
fält med fys på hinderbanan för att få 
ut den sista orken ur kursdeltagarna.

Kursens mål, att efter genomförd 
utbildning kunna verka som spa-
ningssoldat i underrättelsegrupp, är 
den ständiga ledstjärnan. Kursen blir 
därför fysiskt och psykiskt krävande 

Rapport från Grundkurs 
HvUndkompani på F 7

Här prövas den enskildes styrka  
och gruppens sammanhållning

Se men inte synas är viktigt för att kunna lösa tjänsten på O-platsen

Spaningsgruppen på väg till O-plats

och håller ett högt tempo för att kunna 
nå det högt ställda målet på kursens 
10 utbildningsdagar.

Men för den som söker, ger kursen 
en möjlighet att utveckla sina soldat-
kunskaper. Vi instruktörer ser fram 
emot att få fler deltagare till kursen 
nästa år, samt återse årets deltagare 
på Fortsättningskurs HvUnd.

Ulf Hörndahl/Instruktör
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Flygplanet lämnade för första gången 
hemmabasen i Linköping för att istäl-
let operera från FMV:s provplats Vid-
sel Test Range som är belägen i den 
nordligaste delen av Sverige och är 
Europas största provplats över land.

Proven med externa laster som vapen 
och externa bränsletankar ska utröna 
hur flygplanet uppför sig med dessa 
monterade och även vad som händer 
när lasterna släpps eller skjuts iväg. 
Under proven släpptes tanken från 
flygplanet och roboten sköts iväg 
samtidigt som observationer och 
mätningar utfördes.

– Analysarbetet kommer att pågå ett 
tag så resultaten kommer framöver, 
men vi kunde direkt se att inget såg 
onormalt ut, säger Thomas Eriksson 
som är projektledare på FMV för 
JAS 39E.

Han konstaterade efter proven i 
Vidsel att provkampanjen var en stor 

framgång för samarbetet mellan FMV 
och Saab och ett betydande steg i 
utvecklingen av JAS 39E.

– För att en sådan kampanj ska lyckas 
är det mycket som måste stämma, 
såväl teknisk utrustning i flygplan 
och provplats som väderförhållanden. 
Genom hårt arbete och tät samverkan 
mellan Saab som stod för provflyg-
plan och FMV som stod för följeflyg 
och provplats kunde separationsprov 

med två olika laster göras på mycket 
kort tid.

Verifieringen av hur de tekniska sys-
temen fungerar och valideringen av 
hela flygsystemets förmåga sker i ett 
tätt samarbete mellan FMV och Saab. 
Ett samarbete som är en förutsättning 
för att hela projektet ska gå i mål.

– De här tidiga proven bådar gott 
inför kommande arbete när projektet 
nu går in i en intensiv fas med allt 
mer fokus på provverksamhet, säger 
Thomas Eriksson.

Samarbete FMV och Saab:  
Gripen E skjuter IRIS-T första gången

Flygplanet 39-8, ett JAS 39E provflygplan, lyfte nyligen från FMV:s 
provplats i Vidsel för tester som omfattade separationsprov med 
roboten IRIS-T samt extern bränsletank.

Artikel från FMV - Foto: Stefan Kalm
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Flygvapenfrivilligas  
Instruktörskonferens

Helgen den 29–30 september ge-
nomfördes den årliga instruktörskon-
ferensen på HvSS med FVRF som 
huvudman och kursansvarig. Under 
utbildningshelgen deltog 32 instruk-
törer som elever, dessa kom från sju 
av våra FFO. Vågar vi hoppas på 50 
elever och från alla FFO till nästa 
år. Utbildningshelgen var indelad i 
tre utbildningspaket med tema; vär-
degrund, prestationsvärdering och 
handledning.
 
Ossi Koukkula, Flygvapenfrivilli gas 
generalsekreterare, hälsade delta-
garna välkomna och därefter infor-
merade kn Thomas Hillemar om 
verksamheten vid HvSS. Övlt Rick-
ard Åström, C PROD Utb, var först 
ut som föreläsare med rubriken Ut-
bildningssystemets utmaningar på sitt 
föredrag, intressant föredrag som tog 
sin start i det ”Kalla kriget” och tog 
oss fram till dagens utbildningar. För-
valtare Marie Meigård från FM LOPE 

föreläste om Ledarskap i utbildningen 
och Den militära professionen. Marie 
berörde också instruktörens mest lästa 
bok, Handbok utbildningsmetodik.

  
Nästa utbildningspass, Värdegrund, 
där Metoo i FM fick stort utrymme 
ansvarade mj Hanna Jungwallius LSS 
för. Hanna gjorde en tillbakablick 

Deltagarna samlade i sex arbetsgrupper

Förv Marie Meigård Mj Hanna Jungwallius
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Övlt Rickard Åström

Mj Stefan Törngren

Gabriel Montgomery

Thom Gustavsson Pia Thörn

till när de första kvinnorna började 
i FM och beskrev deras svårigheter 
som pionjärer och banbrytare i en 
mansdominerad miljö. Deltagarna 
genomförde grupparbete under aktiv 
medverkan för att sedan i storforum 
redovisa och diskutera de olika grupp-
resultaten.

Gabriel Montgomery, lärare på KTH 
inom ledarskap ansvarade för temat 
Prestationsvärdering, ett område som 
för deltagarna till stora delar var nytt. 
Även här var det stor gruppaktivitet. 

Att få arbeta med fastställda kurspla-
ner, IK G, IK T och Kurschefsplanen 
gjorde uppgiften ännu mer aktuell och 
begriplig. Eleverna sa spontant att det 
här vill vi arbeta mer med.

Eftermiddagen avslutades med en 
genomgång av mj Stefan Törngren 
PROD FRIV, Stefan presenterade 
ämnet, FM studie Frivillig Försvars-
verksamhet på ett medryckande och 
fängslande sätt. 
 
På lördagskvällen samlades deltagar-
na till middag med hög stämning där 
många gemensamma minnen och his-
torier berättades. Kvällen avslutades 
med kaffe och kaka på HvSS mäss.

Söndagen gick under temat Handled-
ning, där kn Thom Gustafsson FVRF 
höll i trådarna på. Rubriken handled-
ning fick deltagarna att diskutera 
ordets betydelse, där man kom fram 
till att handledning både är en roll och 
vid vissa tillfällen också är en utbild-
ningsmetod. Även här genomfördes 
grupparbete inom ämnesområdet med 
ett bra slutresultat.

Utbildningschefen FVRF, Steffen 
Hansen avslutade konferensen med 
en kursutvärdering där de sex grup-
perna, med stöd av ett lappsystem, 
röd, gul och grön lapp fick delge 

varandra och kursledningen vad som 
varit bra och vad som kan förbättras. 
Sammanfattningsvis, det var tydligt 
att deltagarna var nöjda med helgen, 
vilket också kursledningen var. Flyg-
vapenfrivilliga vill framföra ett tack 
till alla deltagare samt till HvSS för 
det gästfria och fina stödet.

Lars Pettersson/FVRF                                                                                                  
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Förväntan och nervositet. Det 
var känslorna som dominerade 
morgonen den 21 augusti. Jag och 
Casper Nilsson från Region Öst 
slöt upp med kn Johan Strid utan-
för vakten på LSS i Uppsala. Vad 
var anledningen till att vi var där? 
Jo, ett samarbete mellan FVRF 
och Storbritanniens motsvarande 
organisation Royal Air Force 
Air Cadets. Några timmar senare 
skulle vi, förstärkta med två oum-
bärliga chaufförer, möta britterna 
på Arlanda och då agera värdar åt 
dem i en veckas tid.

När vi lyckats få in allt och alla 
i våra fordon bar det av söderut 
mot Linköping för ett par dagar 
fullspäckade med intressanta ak-
tiviteter. Redan första dagen intro-
ducerades de brittiska ungdomarna 
för BRAK, något som vissa var 
aningen bekymrade över när de 
såg att BRAK fanns på schemat i 
princip alla dagar. Dagarna i Lin-
köping bjöd på besök på Helikop-
terflottiljen, Flygskolan, SAAB 
och Flygvapenmuseum och var 
mycket uppskattat av såväl befäl 
som ungdomar.

Sedan begav vi oss tillbaka till 
Uppsala för att delta på Försvars-
maktens huvudflygdag. Under två 
dagar fick de brittiska ungdomarna 

Besök av RAF AC

Mj Gordon Mc Elroy, ledare,  
får FVRF förtjänsttecken av Ossi 
Koukkula

Mycket uppskattat besök i hangar och se på JAS Gripen. 

Team 60 tecknar ett hjärta som avslutning på flygdagen

Engelska ungdomarna med ledare och svenska följebefäl uppställda för 
gruppfoto
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också möjligheten att träffa och 
umgås med de ungdomar som be-
fann sig på ungdomskurs på LSS 
i Uppsala. Besöket vara väldigt 
uppskattat av både brittiska och 
svenska deltagare. De sista dagar-
na av veckan bestod bland annat 
av besök på Stridslednings- och 
luftbevakningsskolan i Uppsala, 
Vasamuseet och veteranmonu-
mentet i Stockholm.

Tack vare planerade aktiviteter, 
gemensamma måltider och fritid 
fick alla som var inblandade i utby-
tet tid att hinna bli ett bra kompis-
gäng. Det berodde mycket på hur 
trevliga, intressanta och generösa 
britterna var. Detta utbyte mellan 
FVRF och RAF AC är absolut 
något som bör fortgå. Avskedet 
på Arlanda kom för tidigt enligt 
många och var känslosamt, men 

vi ungdomar har lovat varandra 
att vi ska ses igen. Jag och Casper 
är väldigt glada över att ha fått 
möjligheten att vara en del av detta 
utbyte. Det är ett minne för livet.

Clara Bergström/Region Mitt

Detta kommando meddelar att verk-
samheten upphör och truppen upp-
löses. När jag nu, efter 15 år som 
anställd på FVRF utbildningsavdel-
ning slutar den siste december 2018 
kommer det givetvis att kännas både 
tyst och tomt. Att tjänstgöra på FVRF 
har varit både trevligt och intressant. 
Innan jag började på FVRF var jag 
anställd i FV under 37 år, så det har 
blivit över ett halvt sekel i FV/FVRF 
verksamhet. Men som man brukar 
säga, ”Var tid har sina utmaningar”. 

Jag kommer from år 2019 vara vår 
Generalsekreterare behjälplig med 
bla FVRF medlemstidning och med-
lemsregister. Jag kommer också att 
ha kvar min verksamhet i FVRF Syd. 
Jag vill, här och nu, tacka er alla som 
jag arbetat tillsammans med, varje 

dag har varit fylld med arbetsglädje 
och vi kan vara stolta över vårt Flyg-
vapenfrivilliga.

Arbetet med att ta hand om FVRF 
instruktörer, som i dag är över 300 till 
antal, har varit min huvuduppgift. När 
vi år 2011 blev huvudman ”Instruk-
törtjänst” blev allt instruktörsarbete 
ännu mer spännande och viktigt. I dag 
är det stor efterfrågan på våra instruk-
törer, inte minst från Försvarsmakten, 
så därvidlag blir vi inte arbetslösa.

Stort TACK till er alla, tack till RFS 
som utsåg mig till Hedersmedlem i 
FVRF och lycka till Rickard Törn-
stråle, när du nu tar över ansvaret för 
Flygvapenfrivilligas instruktörer!

Lars Pettersson                                                                                                                                     

Höger och vänster om – marsch!

f.d. instruktörsansvarig

Under hösten introducerade FVRF en webbsida för att våra, och 
övriga Frivilliga försvarsorganisationers instruktörer ska kunna 
söka instruktörstjänster inom Flygvapenfrivilligas utbildnings-
verksamhet, såväl centralt som regionalt.

Efter höstens uppstartsperiod kommer FVRF från och med år 
2019 uteslutande använda denna sökväg för att söka tjänster 
vid våra kurser.

Så börja redan nu på www.fvrf.se att bekanta er med sökförfa-
ringssättet, lycka till! 

Sök instruktörstjänstgöring via vår hemsida
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Riksstämman genomfördes i Linkö-
ping den 13 till 14 oktober med ett 
70 tal deltagare. Stämman öppnades 
med ett välkomstanförande av Riks-
förbundsordförande Anders Karlsson 
som också stod för ordförandeskapet 
under de två stämmodagarna. 

Under eftermiddagen fick stämmo-
deltagarna lyssna på flera intressanta 
och informativa föredrag. Flygva-
penchefen Mats Helgesson och Stf C 
Hkpflj Mats Antonsson uppehöll sig 
inom området flyg och bastjänst.

Övlt Bengt Fransson RiksHvavd och 
Camilla Asp MSB talade om hemvärn 
och civil beredskap. Samtliga förelä-
sare berörde kommande förändringar 

Flygvapenfrivilligas Riksstämma i Linköping

med inriktning mot det ökade behovet 
av de frivilliga försvarsorganisatio-
nernas personal.

Efter dessa föredrag övergick efter-
middagen sedermera till stämmoför-
handlingar där riksförbundsstyrelsen 
inledningsvis redovisade de motioner 
och propositioner som skulle avhand-
las i de olika utskotten. Stämmoarbe-
tet präglades av hög aktivitet i såväl 
utskottsarbetet som vid de öppna 
och konstruktiva diskussionerna vid 
gruppernas redovisning i storforum. 
Verksamhetsberättelserna med ba-
lans- och resultaträkning fastställdes 
och det beslutades om ansvarsfrihet.

Camilla Asp, MSB
Flygvapenchefen, Genmj Mats 
Helgesson

Stf C Hkpflj, Öv Mats AntonssonÖvlt Bengt Fransson, RiksHvavd

Mikael Jönsson FVRF Syd 
redovisar utskottsarbete

Ossi Koukkula, Generalsekreterare 
FVRF redogör för vår verksamhet

Kvällen inleddes på Flygvapenmuse-
um med Flygvapenfrivilligas orkester 
från Nyköping som genomförde en 
mycket uppskattad och musikalisk 
omväxlande konsert med inslag av 
bland annat marschmusik, jazz och 
finsk tango. Därefter fick stämmo-
deltagarna uppleva Flygvapenmuseet 
under en rundvandring genom tid och 
rum där de fick bekanta sig med våra 
allra första flygplan fram till dagens 
flyg och dess ledning.
 
Innan middagen förrättades det me-
daljutdelning, där FVRF Förtjänst-
tecken och Kungl. Silvermedalj 
utdelades till välförtjänta personer. 
Kvällen avslutades med stämmomid-
dag i museet bland alla dessa flygplan, 
kan Flygvapenfrivilligas personal 
och gäster tänka sig en mer passande 
miljö att högtidlighålla en gemensam 
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Medaljörerna samlade för ett förevigande

RF ordf Anders Karlsson, om vår 
verksamhet, nu och i framtiden

Avgående styrelseledamöter  
avtackas

FVRF musikkår från Nyköping

middag. Flera tal hölls i samband 
med middagen, medaljörernas tack 
framfördes av Stefan Magnusson In-
satsingenjörerna, FVRF ordf Anders 
Karlsson höll ett tal om FVRF, Robert 
Hylén C LSS tackade för maten och 
höll ett tänkvärt tal om vikten av och 
allvaret i vår verksamhet inom För-
svarsmakten.
 
Efter söndagens fortsatta förhand-
lingar och beslut valdes Riksför-
bundsstyrelsens nya styrelse för åren 

2019–2020, styrelsen kommer att 
presenteras i vårt nästa nummer av 
denna tidning. Stämmodeltagarna 
skildes efter en trevlig och givande 
stämma med många nya uppgifter att 
ta tag i under de kommande två åren. 
Ett stort, tack till alla deltagare, gäs-
ter och medlemmar som var där och 
gjorde Flygvapenfrivilligas stämma 
till en trevlig och givande helg.

Lars Pettersson 
Flygvapenfrivilliga
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Kvällen den 27 oktober anländer elev-
er från olika delar av landet och från 
flera frivilliga försvarsorganisationer 
till Linköping för att gå instruktörs-
kursen ”Ungdomspedagogik”. Efter 
inpassering genom vakten så instal-
lerar sig eleverna sina i sina logement 
och vid en kallskuren kvällsskaffning 
börjar de bekanta sig med varandra. 
Kursen har redan smygstartat på 
distans genom att eleverna har kun-
nat bilda sig en inledande förståelse 
genom de elevarbetsuppgifter som 
kurschefen Mikael Sjöberg mailat ut 
i förväg. Dessa uppgifter kommer att 
behandlas senare under kursen.
    
Vi startar upp utbildningen genom att 
var och en presenterar sina kompe-
tenser i syfte att kunna dela med sig 
och berika varandra. Här ser eleverna 
också vilka lärbehov de har för att 
erhålla de särskilda kunskaper som 
krävs vid ungdomsverksamhet. Varje 
kursdeltagare för sin egen lärlogg, 
reflektera med pennan i handen, för 

de situationer som kommer att skapas 
för att möjliggöra lärande.

Kursen börjar med FM värdegrund 
eller som vi säger grundläggande 

värderingar som styr olika och för-
änderliga beteenden. Kursledningen 
utmanar gruppen genom att påstå att 
ungdomsverksamheten kräver mer 
av dig som instruktör än annan verk-

Instruktörskurs Ungdomspedagogik 
vid Helikopterflottiljen i Linköping

Lektion i Värdegrund

Johan Strid delar ut gruppuppgifter
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Del av kursen löser sin gruppuppgift

samhet. Din pedagogiska skicklighet 
kommer att bli avgörande för hur du 
lyckas. Under kursen tar merparten 
av utbildningen utgångspunkt ur FM 
synsätt gällande: värdegrund, peda-
gogisk grundsyn, ledarskap, verksam-
hetssäkerhet och fysiskt stridsvärde 
och då relativt målgruppen ungdomar.

Vi arbetar med öppna frågeställningar 
och ”Case” kring: föregångarskap 
och inlärning genom imitation. Me-
todiken visa, instruera, öva, öva, öva 
och pröva. Omtänksamhet och vi är 
varandras arbetsmiljö. Metaforen 
”tänk kallt väder” mitt i sommaren. 
Ungdomars olika mognad såväl men-
tal som fysisk och betydelsen av att 
hjärnan ännu inte är färdigutvecklad. 
Riskinsikt, regler och bestämmelser 
i relation till verksamhetssäkerhet. 
Hur vi kommunicerar och arbetar 
med grundläggande värderingar och 
beteende.

Under senare delen av kursen anpas-
sar instruktörslaget (grupparbetsupp-
gift) sina övningsplaner för en tänkt 

Från den 1 januari 2019 kommer ungdomar kunna söka 
Sommarkurs via Flygvapenfrivilligas hemsida www.fvrf.se 

samt få information om vad man får uppleva på en sommarkurs.

grundläggande kurs för ungdomar. 
När planerna redovisas knyts alla er-
farenheter samman med konkreta råd 
och tips. Kursdeltagarna är mycket 
engagerade och aktiva vilket bidrar i 
hög grad till att kursen når uppställda 

mål. Blev du intresserad, då är du väl-
kommen att söka nästa års två kurser, 
läs mer på hemsidan.

Mikael Sjöberg/Kurschef
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Helgen den 27–28 oktober genom-
förde FVRF det första arbetsmötet 
med att informera och förbereda 
FVRF regioner och förbund på vårt 
kommande arbete med x-befattningar 
i FV krigsförband. X-befattningar, där 
X står för krigsbefattning avseende 
personal ur frivillig försvarsorgani-
sation, FFO. Under helgen deltog 25 
personer indelade i fem arbetsgrupper 
som efter uppstart med faktainforma-
tion och framtidsinriktning påbörjade 
arbetet med att finna svar och förslag 
på fem olika uppgifter med mål att 
kunna påbörja de första kurserna 
redan år 2019.

Generalsekreterare Ossi Koukku la 
hälsade deltagarna välkomna med en 
historisk vandring från FVRF start till nutid, däreter hälsades C PROD FLYG, 

öv Anders Persson välkommen. 
Anders gjorde en trevlig och intressant 
historisk beskrivning om flygvapnets 
utveckling och betonade vikten av 
frivilligpersonal i flygvapnets förband.                                                                         
Övlt Mats Lewin PROD FLYG 
redogjorde för FV krigsorganisation 
IO 20 med dess innehåll och de 
frivilligbefattningar som kommer 
att bli aktuella för olika FFO att 
rekrytera och utbilda mot för att 
slutligt kunna krigsplacera sin per-
sonal. Sammanlagt är det ca 700 
befattningar.

Utbch Steffen Hansen och Jan 

X-befattningar i FV krigsförband

Ossi Koukkula hälsar deltagarna 
välkomna

Öv Anders Persson om Flygvapnets 
utveckling

Övlt Mats Lewin talar om FV 
krigsförband

Jan Otterström redogör för tänkt 
utbildningsgång

Förväntansfulla deltagare

Otterström startade upp helgens 
grupparbeten med en introduktion 
samt en beskrivning av syfte och mål 
med helgens arbete. Slutmålet var att få 
underlag till kursplan för de två kurser 
FVRF ska börja att genomföra för all 
FFO personal som ska krigsplaceras 
i FV krigsförband. Den första kursen 
som ska genomföras har arbetsnamnet 
”Grunder om Flygvapnet” och är på 3 
utbildningsdagar, därefter genomförs 
kurs ”Fortsättning om Flygvapnet” 
som är på 6 dagar.                    
                                                                    
De fem gruppuppgifterna var: 
”Kursernas innehåll”, ”Mål och 
syfte”, ”Kompetensinventering”, 
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Utbch Steffen Hansen sammanfattar 
del av redovisningen

Ronny Andreassen redovisar sin 
grupps arbete

”Kritiska faktorer” och slutligen 
”Rekrytering”. Arbetet genomfördes 
traditionellt med uppgift, grupparbete, 
redovisning och en avslutande 
diskussion. Under helgen hann vi 
också med en trevlig och välsmakande 
kvällsmåltid där både tjänst och 
gamla minnen avhandlades. När 
deltagarna skildes var alla nöjda med 
helgens innehåll och arbete samt var 
förväntansfulla inför kommande 
arbete med att rekrytera och utbilda 
mot Flygvapnets behov.

Lars Pettersson/FVRF                                                                                               

FVRF har i höst utbildat 9 nya kurs-
chefer vid frivilligskolan i Halmstad.
De nyutbildade kurscheferna kom 
från fyra Frivilliga försvarsorga-
nisationer, SLK, FRO, FVRF och 
Försvarsutbildarna.

Kursen har nu, efter flera år av 
olika försök med både innehåll och 
kurslängd, funnit sin form och hittat 
en modell där både kursansvariga och 
elever anser att kursen ligger rätt. ”En 
kurs som inriktar sig på hantverket att 
vara kurschef”.

Kursens inledande dagar präglades av 
utbildning och reflektion över plane-
ringens grunder och dess styrdoku-
ment, för att sedan övergå i handfast 
planering av kurs. Den röda tråden i 
utbildningen är att under kursen göra 
en ”stabsarbetsplan”, som i grunden 
skall fungera i alla skeden, förbere-
delse, genomförande och efterarbete. 
Stabsarbetsplanen ska givetvis fung-
era på alla de kurser som man kan 
tänkas arbeta som kurschef framgent. 
Planen ska också vara överförbar och 
användbar inom alla FFO och dess 
verksamhet.

I kursens slutskede redovisar delta-
garna sitt arbete dels skriftligt genom 
att lämna in sitt förberedelsearbete, 
dels muntligt genom att redogöra för 

de styrdokument som reglerar arbetet 
som kurschef. Kursledningen framför 
här, ännu en gång att arbetet med 
dessa engagerade deltagare, har varit 
en fröjd, och vi önskar er all framgång 
i ert fortsatta värv som kurschef i res-

Nio nya kurschefer till FFO

pektive FFO. Ni är alla, ett välkom-
met tillskott inom den FFO som ni 
nu kommer att verka i som kurschef.

Rickard Törnstråle 
lärare Kurschefskursen

Redovisning av förberedelsearbete
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Den kan vara långtråkig och dötrist 
och bedrövlig och... alldeles under-
bar!

Två veckor med långa dagar, lite 
sömn, nya upplevelser, ny miljö och 
nya kamrater. En sammanhållning i 
grupp som sällan får upplevas. GU-F 
är oftast det första steget på resan mot 
en befattning i Försvarsmakten.

Första dagarna ägnas åt att lära sig 
stå, gå och klä sig rätt. Det är mycket 
nytt att lära och många nya erfaren-
heter. Vet du tex i hur många tonarter 
dina kamrater kan snarka? För bo 
och sova gör vi på logement. Ofta 
med ett flertal sängar i samma rum. 
Därefter går vi vidare med sjukvård. 
Vi måste kunna ta hand om både oss 
själva och våra kamrater om något 
skulle hända. Lärdomar som man 
också har stor nytta av i det civila 
livet. Hur man räddar liv kan man 
aldrig träna för många gånger. Sedan 
börjar dagarna på skjutbanan, för vi 
är ju inte bara fackmän vi är ju även 
soldater. Det är mycket att hålla reda 
på. Det blir många och långa dagar 
på skjutbanan. Allt för att vi ska bli 
duktiga soldater och kunna hantera 
vårt vapen på ett säkert sätt. Vi måste 
även lära oss hur vi skyddar oss mot 
kemiska stridsmedel. Vi lär oss bygga 
en tältförläggning och vi lär oss mer 
om krigets lagar och vilka rättigheter 
och skyldigheter vi har i händelse av 
krig eller ofred.

Innan vi knyter ihop säcken och drar 
ut i fält under två dygn ska vapenhan-
teringen förfinas ytterligare. Vikten av 

en säker vapenhantering kan det ald-
rig nog påminnas om. Sista dagarna 
i fält sammanfattar det vi lärt oss 
under våra två veckor. Dessa veckor 
som i början kändes oändligt långa 
men som tog slut alldeles för snabbt. 
Att sova i tält med eldpost i tältet 
och vaktposter utanför är speciellt. 
Vem vet vad som kan hända i natten. 
Kanske måste eldställningarna besät-
tas. Kanske får man sova. Så kommer 
då sista dagen, med marsch hem från 
fältdygnen, lagom trötta och smutsiga 
ska all materiel vårdas och soldaterin-
ran genomföras. Vi är nu soldater och 
blivande specialister.

Sedan återstår bara avslut och hem-
färd och för en del är det jobbiga 

avsked från nya kamrater men med en 
förhoppning om att ses igen. Kanske 
på en ny och rätt plats, på rätt tid och 
med rätt utrustning. Låter det kanske 
jobbigt, det kan det också vara, för 
stunden, men det brukar glömmas 
bort rätt snart då allt det roliga tar 
över.

Så ta chansen och gör din GU-F nu, 
påbörja din bana mot att bli specia-
list. Kontakta din FFO och skriv en 
utbildningsplan. Vi ser fram emot att 
få träffa dig under din utbildningstid 
eller kanske på övning med ditt bli-
vande förband.

Adam Hovind/Kurschef GU-F

Funderar du på att gå en GU-F?

Skolchefen, mj Peter Kriborg besöker GU-F

Är dina medlemsuppgifter aktuella?
Annars finns det risk för att du inte får dina löneuppgifter, missar 
medlemstidningen samt kallelser till kurser och övriga aktiviteter.

Du uppdaterar dina personuppgifter via www.fvrf.se under ”Min sida”.  
Behöver du hjälp, kontakta din kanslichef eller FVRF kansli.
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Artikel från försvarets forum
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I slutet av augusti examinerades sex 
nya instruktörer inom Försvarsmak-
ten. Detta efter att ha genomfört en 
intensiv Instruktörskurs Tillämpning 
(IK T) i FVRF regi vid Försvars-
maktens Tekniska Skola i Halmstad. 
Kursen blev extra intensiv eftersom 
kursen var en dag kortare än normalt. 
Men med kunskapstörstande elever 
och ett synnerligen engagerat och 
kompetent befälslag löstes uppgiften 
bra.

Under den grundläggande instruk-
törsutbildningen (IK G) ska man med 
stöd och handledning kunna planera, 
genomföra och utvärdera enskilda öv-
ningar inom grupps ram och tillämpa 
utbildningsmetoden visa, instruera, 
öva, öva, pröva. När man uppnått 
det målet bedöms man lämplig att gå 
vidare till IK T.
 Självklart ökar kraven under IK T. 
Efter godkänd kurs är man formellt 
godkänd som instruktör och man ska 
då ha kunskap att utan handledning 
kunna genomföra utbildning inom 
grupps ram. Man ska också kunna 
välja lämplig utbildningsmetod även 
om grunden för utbildning inom 
Försvarsmaktens verksamhet är visa, 
instruera, öva, öva, pröva.

Första kursdagen ägnade vi oss åt att 
gemensamt förstå kursens slutmål 
och att kartlägga elevernas utbild-
ningsbehov. På förmiddagen dag två 
fokuserade vi på att repetera och kom-
plettera utbildningsavsnitt från IK G. 
Det handlade exempelvis om hur man 
formulera mål, syfte och krav samt 
hur man upprättar momentplanen. Vi 
fördjupade oss också mer i SäkR och 
verksamhetssäkerhetsanalysarbetet.
Efter detta kände vi oss redo att börja 
öva för att nå kursens mål. Inlednings-
vis fick alla ett kortare trupputbild-
ningspass för att komma igång och 
väcka kunskap från IK G till liv på 
allvar. Efter genomförda övningar och 
feedback fick alla elever utvärdera 
sig själv och bedöma ”glappet” mot 
kursens slutmål. Dialogen handlade 
i utvärderingen sen om vad eleven 
skulle fokusera på i nästa trupput-
bildningspass. Enligt den metoden 
arbetade vi oss fram mot målet med 
hjälp av ytterligare några trupputbild-
ningspass.

Ungefär i mitten av kursen tog vi en 
paus i momentplansskrivande och 
fokuserade på lärande kring målbilds-
övning. Att skapa bra målbilder är ju 
viktigt som instruktör för att kunna 

tydliggöra för sina elever vad de ska 
kunna. Eleverna fick planera sina 
respektive delmoment i målbildsöv-
ningen för att sen med handledning av 
oss i befälslaget få stöd i att sätta ihop 
det hela till ett moment. Det här passet 
upplevdes som mycket värdefullt av 
eleverna och även av oss instruktörer. 
Det var många pusselbitar som föll 
på plats.

Innan kursen avslutades åt vi en 
gemensam middag på restaurang i 
Halmstad och det var sex mycket tröt-
ta men mycket dugliga instruktörer 
och nya kollegor som lämnade kursen 
efter utomordentligt bra insatser. Ett 
stort tack till skolchefen mj Peter 
Kriborg och utbildningsintendent 
Joachim Bjuhr som på ett suveränt 
sätt förberett kursen och varit till stor 
hjälp under genomförandet.
 Givetvis också ett stort tack till kol-
legorna i instruktörslaget som enligt 
rutin gjorde ett fantastiskt bra jobb!

Kn Mikael Hvinlund 
 kurschef IK T

Instruktörskurs Tillämpning

Instruktör Linda Svan har genomgång med sina IK T elever
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Flygvapenfrivilligas riksförbund sänder en 
julhälsning till medlemmar och samverkande 

Flygflottiljer, skolor och förband. 
Vi tackar för stöd och bra samverkan under 2018. 
Vi se fram mot fortsatt gott samarbete under 2019.

och

En riktigt God Jul

Gott Nytt År!

I början av januari 2019 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 då genom att  

skriva”Adressändring” på inbetalningskortet/internetbetalningen  
och ange det som skall ändras.

Ps, du vet väl att du själv kan ändra adress mm samt lägga in foto och CV.

TACK MEDLEM I FLYGVAPENFRIVILLIGA, DU BEHÖVS!

Medlemsavgift i  
Flygvapenfrivilliga
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FVRF Instruktörskurs  
Handledare i Halmstad

Kursens elever och lärare samlad för kursfoto

Försvarsmakten behöver och nyttjar 
instruktörer ur Frivilliga Försvars-
organisationer. Årets IK HL är nu 
genomförd på FMTS i Halmstad. 
Sex nya godkända handledare kan nu 
bidra med nyvunna kunskaper i sina 
respektive organisationer SLK, FPF, 
Försvarsutbildarna och FVRF. Kur-
sen innehåller lektioner, diskussioner 
och tillämpade praktiska övningar 
med efterhandledning. 

Om eleven inte förstår är det instruk-
tören som inte förmår.
Att handleda innebär bland annat att 
förstå elevens förståelse och samti-
digt verka utifrån sin egen tolkning 
av situationen och lärprocesserna. 
Handledarens självinsikt och grad 
av ödmjukhet påverkar såväl intryck 
som tankeprocesser, både handleda-
rens och elevens. 
 Om man som instruktör inte är 
medveten om sina styrkor och svag-
heter finns en risk att överföra för-
väntningar eller farhågor på eleven 
som då tenderar att anpassa sig till 

situationen. Även om instruktören 
har en positiv förväntan på eleven 
finns risken fortfarande att eleven 
anpassar för att inte riskera göra sin 
bedömare besviken. Försvarsmakten 
efterfrågar ett autonomt beteende, och 
för att kunna agera autonomt krävs 
en förmåga att förstå vad som krävs 
i situationen. Eleven måste tidigt 
lära sig att fundera över varför den 
gör som den gör, utan att påverkas 
av instruktörens förväntningar och 
farhågor. 

En skicklig handledare kan hantera 
underliggande påverkansfaktorer i 
olika handledningssituationer och 
genom utvecklande öppna frågor, 
stimulera eleven att tänka fritt inom 
angivna ramar utan påverkan från 
eventuellt förekommande maktstruk-
turer för att stimulera ett autonomt 
beteende. 

Därför gör jag som jag gör. 
Kunskap i god litteratur kan förmed-
las via många vägar, men kompe-

tens erövras och återerövras  med 
prövning och stilla reflektion över 
tanken bakom tanken i kunskapande 
processen. 

Kursen handlar också om handled-
ning av grupper, t.ex lärarlag, vilket är 
något varje kurschef måste behärska, 
i synnerhet då omständigheterna är 
ogynnsamma. Att skapa förutsätt-
ningar för utvecklingsinriktat lärande 
gäller lika mycket för kurschefen som 
för instruktörerna i lärarlaget. 

Så du som är instruktör och inte gått 
IK HL – Du är välkommen att söka 
nästa år! 

Stort tack till alla som medverkade på 
ett mycket bra sätt till genomförandet 
av en spännande kurs och ett antal 
insikter. 

Torbjörn Holm 
Kurschef IK HL 
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Sista helgen i september ryckte 11 
blivande instruktörer in på Malmen 
för att starta upp sin instruktörsbana. 
Deltagarna kom från, Försvarsutbil-
darna, FMCK, Bilkåren och FVRF.

Eleverna mötes av kurschefen som 
med sitt instruktörlag som var indelat 
i 2 handledarpar. Dessa hade under 
två dagar förberett kursen samt pratat 
sig samman om kursens pedagogiska 
ide samt förhållningssätt som handle-
dare. Känns alltid tryggt som kurschef 
när man har rutinerade kolleger till 
sin hjälp med mångårig erfarenhet av 
liknande utbildningar.

Uppstarten av kurser är som vanligt 
fullpackad med information. Mycket 
handlar om att skapa struktur avse-
ende hur vi skulle jobba och själva 
gången vid handledningsmomenten. 
Viktigt är också att få våra blivande 
kolleger att förstå vad kursens slutmål 
är, vad vi jobbar emot gemensamt och 
vad som förväntas av dem.

Som kurschef trycker jag på vikten 
av att eleverna måste ta ansvar för 
sitt eget lärande samt vara öppen för 
att ta emot och ge utvecklande feed-
back. Inryckningsdagen avslutades 
med en trevlig samvaro över en god 
smörgåstårta, kändes som om kursen 
skulle bli lärorik för oss alla.

Upplägget på kursen hade en röd tråd, 
allt från stegring i tid samt svårighet 
i de fem trupputbildningstillfällen. 
Tidsmässigt var lektionstiden mellan 
15 minuter upp till 60 minuter. Eleven 
fick börja med ett eget ämne, en 15 
minuters lektion som de förberett 
hemma allt i syfte att se hur eleven 
fungerade i rollen som instruktör. Re-
dan här såg man naturliga instruktörs 
ämnen till dem som måste putsa mer 
på sin metodik. Sista övningspasset 

Instruktörskurs grunder på 
Helikopterflottiljen

som var 60 minuter avslutades i värl-
dens bästa klassrum, utomhus.

Utvecklande Ledarskapet fanns med 
som ett genomgående tema genom 
hela kursen, både vid planering, 
genomförandet och utvärdering av 
elevens övningspass. En elev valde 
att avbryta kursen på egen begäran 
varför 10 elever blev godkända och 
åker hem med stor en verktygslåda 
och en egen utvecklingsplan att jobba 
med inför sista steget IK T.

Efter två veckor med intensiva da-
gar avslutades kursen med en trev-
lig avslutningsmiddag på mässen. 
Kursledningen fick ett bra stöd från 
Tomasz och Denise LSS FRIV Mal-
men, som löste alla problem på ett 
bra och trevligt sätt. Stort tack till 
mina duktiga instruktörer och våra 
engagerade elever.

Kn Ulf Konradsson 
kurschef IK G

Elevövning i maskering
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När Försvarsmakten nu ökar uthål-
ligheten behövs det förstärkning av 
krigsorganisationen från bl.a Frivil-
liga Försvarsorganisationerna. När 
Flygvapnet var klar med sin analys 
av förslag till förstärkningar med X-
befattningar slutade siffran på ca. 700 
befattningar ingående i Flottilj- och 
basförbanden, strilbat, stridsflyg-, 
transportflygdivisioner och helikop-
terskvadron.

Ansvaret för utbildningen kommer 
FVRF att dela med andra frivilliga 
försvarsorganisationer, men vi kan 
utgår från att 100–150 befattningar 
kommer FVRF ansvara för i framti-
den. Till det kommer vi ansvara för 
Intro- och grundkurs om FV, som alla 
700 skall genomföra.
 
Många som tjänstgjorde i Flygvapnet 
för 25 år sedan känner igen dessa X-
befattningar, även om numerären var 
annorlunda då. Vi har inom FVRF en 
fantastisk utmaning framför oss, där 
respektive region och förbund kom-

mer få en rekryteringsuppgift kopplat 
till bemanningen.

j Rekrytering.
k Introduktionskurs syftar till  
 att ge deltagare god insikt i  
 befattning- och tjänst.
l Varje individ genomför in- 
 tervju och registerkontroll  
 innan avtal upprättas.
m En grundkurs om FV olika   
 krigsförband och ett möte med  
 krigsförbandschefen.
n Grundläggande militärutbild- 
 ning för frivilliga genomförs.
o Grundläggande befattningsut - 
 bildning, exempelvis stabsas- 
 sistent utb.
p Senast här placeras individen  
 på krigsförbanden och fortsatt  
 förbandsutbildning.

Under 2019 planera vi för att ge-
nomföra två kursomgångar, och från 
2020 en omgång per kvartal, dvs fyra 
kompletta kurser per år.

Utbildningsgången för X-befattningar

Nedan ser ni några av de befatt-
ningar som ingår;

Bevakningsgruppchef  
Bevakningsgruppchef Stf 
Bevakningstroppchef 
Bevakningstroppchef Stf 
Bevakningssoldat  
Baslarmassistent
Luftstridssamverkansgruppchef 
Luftstridssamverkansplutonchef  
Luftstridssamverkansplutonchef Stf 
Skyddssoldat 
Stabsassistent 
Stabsgruppchef 
Stabsofficer 
Baslarmassistent 
Baslarmbefäl 
Flygvarningsassistent 
Flygvarningsbefäl 
Lastare och Transportsoldat

Steffen Hansen                                                                                                                                
Utbildningschef/FVRF
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Ungdomsrådet 2018

Under Generalsekreterarens ledning  
genomfördes årets ungdomsråd på 
Bosön. Syftet med mötet var flera, 
men ett var naturligtvis att lyssna på 
ungdomarnas uppfattning om dagens 
ungdomsverksamhet, både innehåll 
som hur det bedrivs är viktig feedback 
till oss. Ett annat var att utse två nya 
ungdomsrepresentanter till Riksför-
bundsstyrelsen.

Med målsättning att fortsätta att 
utveckla ungdomsrådet, välja repre-
sentanter till RFS och lägga såväl 
verksamhet som bestämmelserna för 
ungdomsverksamheten under luppen 
samlades vi på Bosön utanför Stock-
holm en solig helg i september
.
Röda-tråden konceptet presenterades 
(se bild) som syftar till att ge alla som 
vill, en utmaning genom att utveckla 
sitt personliga ledarskap alternativt, 
blir väldigt duktig på olika moment 
eller materiell. 

Principen i korthet är följande;
Under FK lär du dig att hantera den 
personliga materielen sommar- och 
vintertid.

Med den kunskapsbasen, börjar du 
under LK att utveckla ditt ledarskap 
att truppföra genom förstegsutbild-

ning. Där antalet truppföringstillfäl-
len inte medger att alla LK-elever 
får truppföringstillfällen, planeras 
för parallell verksamhet för LK och 
PK elever.

Det genomfördes ett stängt möte med 
alla ungdomar, generalsekreteraren 
och Flippa Kronsporre där ordet var 
fritt och syftet är att bl.a. fånga upp 
dåliga saker som generalsekreteraren 
bör ta tag i syfte att skydda berörda 
ungdomar. Viktigt att vi gemensamt 
både agerar föredömen för dem vi 
är satta att leda, men också åtgärda 
defekter om det framkommer.

    
GS gick igenom ”Min sida” på FVRF 
hemsida. Känslan var att alla inte 
använder detta hjälpmedel inkl. den 
nya APP´n som vi har skaffat för bl.a. 
anmälan till kurser.

Två nya ungdomsrådsrepresentanter 
valdes; Tess Rangedahl från Väst och 
Michel K. Englsperger från region 
Mitt. De fick bägge ett starkt stöd i 
valet och kommer vara bra företrädare 
för alla ungdomar.

Steffen Hansen                                                                                                                                        
Utbildningschef/FVRF

Glada och ambitiösa deltagare på FVRF ungdomsråd
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Fortsättningskurs Hv-Underrättelsetjänst  19 aug-30 aug  Såtenäs
   
Grundkurs Hv-Underrättelsetjänst 19 aug-30 aug  Såtenäs 
   
Instruktörskurs Utbildningssäk/Övningsl. 22 nov-24 nov  Luleå    

Instruktörskonf 21 sep-22 sep  Vällinge 
   
Kurschefskurs 5 okt-11 okt  Halmstad 
   
Instruktörskurs Handledare 14 nov-17 nov  Halmstad  

Kurschefskurs Fortsättningsutbildning  9 okt-11 okt  Halmstad    

Instruktörskurs Grunder 27 jul-8 aug  Halmstad
 9 feb-21 feb  Uppsala
 30 mar-12 apr  Halmstad
 19 okt-31 okt  Uppsala   

Instruktörskurs Fortsättningsutbildning 15 nov-17 nov  Halmstad   

Instruktörskurs Ungdomspedagogik 12 apr-14 apr  Ronneby   
 27 sep-29 sep  Linköping

Instruktörskurs Tillämpning 4 mar-13 mar  Såtenäs 
 18 nov-27 nov  Luleå 
 19 aug-28 aug  Halmstad 
   
IK-UG Instruktörskurs Uppgradering 5 apr-7 apr  Linköping   

Grundläggande soldatutbildning  29 jun-12 jul Luleå 
för frivilliga ( GU-F ) 5 okt-18 okt  Halmstad  
 29 jun-12 jul Revingehed

FVRF centrala vuxenkurser 2019
FVRF ungdomskurser och övrig kursinfo på:

www.flygvapenfrivilliga.se/utbildning/kurskatalog


