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Ola Gynäs
har ordet
Hej i verksamheten…
Sommaren har passerat, åtminstone
sommaren med semester, men kvar
finns förmodligen många fina dagar
innan hösten målar om naturen.
Flygvapenfrivilliga är traditionellt
en organisation som har högkonjunktur
vår, sommar och höst – kurser, möten,
utbildningar, övningar. Kanske även
en resa, enbart för nöjes skull, till
en intressant plats. Det är under den
här perioden av året som allt sker,
all planering som ligger bakom,
under senhöstens mörka kvällar
eller vinterns frusna period. Det
viktigaste är att er planering fungerar
och att ni kommer i samklang med
de som skall stödja er – flottiljen,
samverkansgruppen, vårt eget centrala
kansli, det regionala kansliet eller
kanske en annan frivilligorganisation.
Alla dessa människor finns i er
omedelbara närhet som en stödresurs
- samarbeta och nyttja förmånen
för allas bästa som mål. Eftersom
alla inom vår organisation vill ha så
mycket verksamhet som möjligt för
de resurser som står till buds är det
viktigt att vi alla förstår och försöker
följa den planeringsrutin som finns.
Den är till för att du, jag och alla andra
skall få så mycket som möjligt av den
verksamhet som vi vill ägna oss åt.
HvUnd är den verksamhet och uppgift
som vi har lovat varandra att klara av.
Det är därför viktigt att ni/vi fortsätter
vår strävan att fylla de befattningar
som vi tilldelats. Visserligen har
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organisationen reducerats senaste
året men vi har ännu inte lyckats
bemanna de befattningar som vi
borde bemanna. Fortsätt ert arbete
att rekrytera och se till att ha en nära
kontakt med ert HvUnd förband
så att vi förstår varandra och dess
verksamhet.
Huvudmannaskapet inom instruk
törstjänst känner vi oss stolta över
och vi har startat i full fart. Två skolor
har genomförts i Halmstad nu under
sommaren och resultatet är mycket
bra. Tjugo godkända instruktörer
som nu kan tjänstgöra under ex
GU-F som allmänna instruktörer. Vi
hoppas naturligtvis att den fina start
som hittills varit fortsätter under
året med ytterligare en skola under
hösten. Beslut om en tredje utbildning
inom instruktörstjänst hittar ni på
vår egen hemsida. Vårt arbete att
utveckla instruktörsutbildningen går
i närtid mot att lämna in underlag till
Försvarsmakten för utbildningsgång
och kursplaner.
Svenska Lottakåren, Lottorna,
har Ledarskap som sitt ansvar inom
huvudmannaskapet. Det faktum
att Ledarskap och Instruktörstjänst
är starkt kopplade till varandra har
vidgat vårt tidigare fina samarbete,
nu pratar vi om samarbete som ger
oss positiva synergieffekter.
Seniorverksamhet vill jag återigen
fokusera på. Vår verksamhet byg

ger på önskan om ett livslångt
engagemang, intressant verksamhet
för alla åldrar. Hur lever vi upp till
detta? Vad gör vi för de medlemmar
som inte vill gå fler utbildningar, som
har lämnat en befattning som hon/han
innehaft under en längre tid? Ta hand
om varandra – skapa aktiviteter för
alla åldrar hos era medlemmar. Alla
kommer att tjäna på en bra social
verksamhet, det stärker föreningslivet
och det kompetenskapital som åter
finns hos våra medlemmar bevaras
och utökas.
Vi, inom Riksförbundets styrelse,
vill känna oss engagerade av den
verksamhet som genomförs och
därför kommer ni att träffa oss
ute i verksamheten eller vid något
regionalt styrelsemöte. Vi försöker
stödja er genom att styrelsen har
en kontaktperson per region och
specialistförbund och vi vill inget
hellre än att känna oss involverade
i er verksamhet. Glöm inte att
nyttja den kontaktytan om du vill
ha en enkel dialogväg rätt in i
Riksförbundsstyrelsen.
Avslutningsvis önskar jag alla
en riktigt fin höstaktivitet med
många fina upplevelser och bra
utbildningstillfällen, samt ha en
trevlig samvaro inom vår organisation.
Ola Gynäs
Riksförbundsstyrelsens ordförande

Peter Lagerblad
Riksförbundsordförande

FLYGVAPENFRIVILLIGA
FYLLER

50 ÅR

År 1962 hade Flygvapenföreningarnas Riksförbund FVRF sin konstituerande förbundsstämma
och sin första stadgeenliga stämma. FVRF:s organisatoriska form lades fast och omfattade ca
3000 medlemmar.
År 2012 är det alltså 50 år sedan Flygvapenfrivilliga i sin nuvarande form bildades. Mycket har
skett under denna tid. Detta finns det anledning att uppmärksamma och fira. Nästa år blir det
alltså ett jubileumsår för oss i Flygvapenfrivilliga. Planeringen för detta har just startat. Har du
tankar kring detta hör gärna av dig till din region, ditt förbund eller kansliet.
Peter Lagerblad
Riksförbundsordförande

Generalsekreterare:
Roland Sterner - Tel. 08-514 392 86
roland.sterner@fvrf.se
Ansvarig utgivare

FVRF

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

Utbildningsfrågor:
Jan Cedergren - Tel. 08-514 392 96
jan.cedergren@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

Lars Pettersson - Tel. 070-58 000 59
lars.pettersson@fvrf.se
Ekonomi:
Ulla Broberg - Tel. 08-514 392 85
ulla.broberg@fvrf.se

Tryckt på Ljungbergs Tryckeri,
Klippan
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Pistolutbildning
Region Väst/F 7 Såtenäs
En fredagseftermiddag i mitten av maj,
spänningen stiger för de 18 förvän
tansfulla skyttarna som kommit till
regionens utbildningshelg. Denna
gång var det Pistol 88 som skulle
hanteras säkert och skjutas med,
och det gjordes. Fredagskvällen
var vikt åt administration och sä
kerhetsbestämmelser, så det blev en
”hård” start på helgen som skulle bli
ännu hårdare.

Skyttar in action

Lördag.
Eleverna delades in i två täter,
en nybörjare och en fortsättning.
Lördagen började med att ”nybör
jartäten” gjorde en närmare och
grundligare genomgång av vapnet
och dess delar, säkerhetsrepetition
av det de lärt sig på fredagen och sen
var det dags att börja med ”ladda och
patron ur”. Detta drillades tills att det
satt i ryggraden innan det var dags
för att sätta igång med skjutning på
skjutbanan.
”Fortsättningstäten” åkte ut på

OK träffbild
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Foto: L.Fagerjord

skjutbanan där de repeterade det
samma som nybörjarna drillade.
Efter repetitionen började det alla
hade väntat på, att höra kommandot
”Fyll på 3 magasin”, gjorde att adre
nalinet och spänningen ökade för hur
skulle det gå denna gång, kommer
träffbilden att vara samlad eller spridd
och kommer den att sitta där eleverna
vill att den ska sitta i målet. Samma
spänning och funderingar infann sig
hos ”nybörjarna” när de var redo och
kom ut på skjutbanan.
Lördagen fortlöpte med eldgivning
på kommando och en underbar doft
av bränt krut spred sig över nejden vid
de två skjutbanorna som användes.
När ”tomhyllstillverkningen” för
dagen var över så var det roliga kvar…
att se om ”hönorna” hittade några
korn, det vill säga hylsplockning. En
mindre rolig uppgift men smakar det
så kostar det…
Söndag.
Söndagen började med repetition av
säkerhet och lite mer teoretisk och
praktisk genomgång av nya moment

Foto: P. Karlsson
för eleverna, sen började det smälla
och den underbara doften la sig åter
över nejden.
Helgen förlöpte och resultatet
över lag för eleverna överträffade
det förväntade och det var en skara
med mycket nöjda elever/skyttar
och instruktörer som lämnade F 7
denna söndagseftermiddag. Flertalet
kommer säkert återkomma för
vidare/repetitionsutbildning när detta
erbjuds.
Text: Patrik Karlsson
Ordförande FVR V

Hylsplockning

Foto: P. Karlsson

Foto: Lars Pettersson  
Från vänster Mia Rexfalk Bilkåren, Inger Karlsson Bilkåren, Johan Engelbrektsson FMCK, Elenore Evenbratt FPF,
Chatrine Larsson FPF, Malin Andersson SLK och Christian Rexfalk projektledare HKV PROD FRIV

Ny utbildning av frivilliga
med datorns hjälp
ADL är en förkortning för Avancerat
Distribuerat Lärande och är en
utbildningsmetod som bygger på
att eleven arbetar med sina olika
utbildningsområden och ämnen
från en dator i bostaden mot en
webbportal. Genom att eleven
använder datortekniken för att lära
sig de grundläggande och teoretiska
delarna före praktikskeden, som
kommer att genomföras som i dag på
våra olika kursplatser, så skapar man
möjligheter att bättre kunna använda
värdefull övningstid.
Tekniken gör det möjligt att åskåd
liggöra olika praktiska moment och
skeende med exv. film eller animering
och på så sätt ytterligare förbereda
eleven. Under den webbaserade ut
bildningen har eleven kontakt med
kurschef, instruktörer och övriga

deltagare på kursen via chattforum
eller mail.
En projektgrupp som leds av
major Christian Rexfalk från pro
duktionsledningens friv ill ig a v
deln ing inom Försvarsmaktens
Högkvarter arbetar nu med att ana
lysera hur ADL kan användas inom
frivilligutbildningen.
Inledningsvis arbetar projekt
gruppen med att producera material
som kan användas inom ramen för
GU-F. Projektgruppens medlemmar
kommer från huvuddelen av de
frivilliga försvarsorganisationerna.
Från Flygvapenfrivilliga deltar
Rickard Tell och Lars Pettersson.
ADL är en modern utbildningsmetod
som sedan länge används inom
högskola, universitet och näringslivet.
ADL används också i en del andra

länders försvarsmakter där man ser en
stor fördel i att snabbt kunna nå och
kompletteringsutbilda sina soldater
inom nya områden och specialiteter
var de än befinner sig i världen.
Fördelarna är många, här är
några exempel: eleverna kommer
bättre förberedda till utbildning/
praktikskeden och kostnader minskar
för resor, lokaler mm.
Utbildningen blir mer likriktad och
kvalitetssäkrad, man får också en ökad
flexibilitet i utbildningssituationen.
De första ”ADL-pilotkurserna”
kommer att genomföras först under
nästa år och ska då prövas på några av
våra GU-F kurser, samtidigt kommer
kurschefer och instruktörer utbildas
i systemet med behörighet att kunna
använda utbildningsmetoden.
Lars Pettersson, FVRF
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Ungdomar inom Flygvapenfrivilliga,
sök till GU-F
GU-F är en grundutbildning som
ersätter TFU-G. Utbildningen, som är
två veckor lång, riktar sig främst till
dig som inte har gjort värnplikt eller
inte har ett avtal med Försvarsmakten.
Målet med kursen är att deltagaren
bl.a. ska kunna hantera eldhandvapen
i en stridssituation och ingå i grupp
vid försvar av egen arbetsplats, verk
samhet eller eget objekt. Deltagaren
ska kunna påbörja grundläggande
befattningsutbildning eller mot
svarande efter kursen.
I år har/kommer 16 st. GU-F kurser
att genomföras över landet, från
Revingehed i syd till Boden i norr.
Ansvaret för GU-F genomförandet har
Försvarsutbildarna som huvudman.
År 2012 blir antalet kurser 24 st.

Foto: Lars Pettersson

Bilkåren, Svenska Lottakåren och
Flygvapenfrivilliga ansvarar för en
del av de 16 kurserna. FVRF har
ansvaret för tre kurser som genomförs
vid LSS Uppsala, F 17 Halmstad och
F 17 Kosta. Särskilda förkunskaper
för att genomföra kursen är: fyllda
18 år, folkbokförd i Sverige, svensk
medborgare samt medlemskap i
friv illig försvarsorganisation. Ut

bildningarna är krävande så du be
höver vara i god psykisk balans och
ha god fysik.
Flygvapenfrivilliga vill att du som
är aktiv i vår ungdomsutbildning
söker denna utbildning när du fyllt
18 år med inriktning att vidareutbilda
dig mot att bli spaningssoldat i ett
Hemvärnsunderrättelsekompani.
Du kan också, längre fram i din
utbildning om du vill och bedöms
lämplig, få möjlighet att söka till vår
instruktörsutbildning.
Läs mer om GU-F utbildningen på:
www.frivilligutbildning.se
Lars Pettersson
FVRF

Instruktörsutbildning vid
Frivilligskolan i Halmstad
Under Flygvapenfrivilligas centrala skolor i Halmstad har 20 nya
instruktörer tillförts FVRF verksamhet.
Under vårskolan hade vi 8 elever
som genomförde Ins truktörskurs
3, IK 3. Under sommarskolan hade
vi 12 elever som genomförde IK 3,
det är den största kullen godkända
instruktörer vi haft på en IK 3.
Många av våra nya instruktörer
kom från ungdomsleden och det är
speciellt glädjande, i vår omfattande
ungdomsverksamhet behövs många
nya och välutbildade instruktörer. Vi
hoppas på att denna trend fortsätter.
De nyutbildade och godkända
instruktörerna är nu klara att verka i
vår utbildningsverksamhet inom sina
olika tjänstegrenar och fackområden.
Nytt på dessa kurser under 2011 är
att eleverna har utbildat och haft
lektioner och övningspass på GU-F.
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Eleverna har fått grundkompetens att
tjänstgöra på kommande GU-F och då
givetvis med stöd och handledning av
erfarna kurschefer och instruktörer.

Grattis och välkomna i FVRF ut
bildningsverksamhet!
Lars Pettersson
FVRF

Foto: Lars Pettersson  

Philip Szmidt och Åse Elverson i snökan

Vinterkurs grunder
på Jokkmokkbasen
Skidmarsch med pulka, övernattning
i snöka och en lång förflyttningstur
under dagsljus och mörker var de
övergripande aktiviteter som kursen
bjöd på under Vinterkurs grunder på
Jokkmokkbasen. Morgonstunderna
i Jokkmokk kylde ner med sina 20
bittra minusgrader men solens varma
strålar lättade upp dagarna och höjde
stridsvärdet hos de 12 eleverna.
Kursen som genomfördes vecka 13
hade lockat till sig elever från FVR M,
FVR S och MfFb upp till F 21 under

söndagen och på måndagen fortsatte
resan norrut mot Jokkmokkbasen.
Till att börja med fick eleverna testa
på att dra varandra i pulka utan
skidor men efter lite träning var det
dags för steg 2. ”Det var som att
släppa ut kalvar på grönbete” var
instruktörens kommentar. Dagen efter
fick de använda sig av sina nyvunna
skidkunskaper för skidmarsch med
pulka.
Efter tisdagens skidtur delades
gruppen upp i lag för att upprätta

vindskydd och därefter snöka. Om
man inte sov gott i snökan den
natten skulle det visa sig under
onsdagen då hela dagen innefattade
skoterutbildning och en lång förflytt
ningstur under dagsljus och mörker.
Det är inte var dag man bevittnar
skåningar köra skoter i 12 timmar och
de stackars skotrarna fick ta en hel del
stryk, eleverna likaså – men vi hade i
alla fall tur med vädret.
Helena Dahlén
FVR Nord
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Sommarkurs för Flygbasjägare
Under två veckor innan midsommar
genomfördes årets sommarkurs för
Flygbasjägare. Efter att de senaste
åren haft fokus på förbandets relativt
nya uppgift att undsätta isolerad
personal, exempelvis flygförare, var
fokus i år klassisk Flygbasjägartjänst i
form av underrättelseinhämtning och
motverkande av säkerhetshot.
Kursen inleddes med repetition av
vapentjänst och strid. Efter en lång
dag på F 17 skjutbana bar det av
till Kosta skjutfält för ytterligare
skjutövningar och stridsutbildning.
Förutom skarp strid mot målspelet
genomfördes även ett mindre krig mot

enorma mängder knott. I Kosta fick
vi även välkommet besök från FVRF
kansli i form av Lars Pettersson.
Åter på F 17 genomfördes en
kombinerad närkamps- och fys
utbildning i samarbete med Kam
ratföreningen Flygbasjägaren. Till
vår hjälp hade vi instruktörer från
en civil klubb och från polisen, med
hög kvalitet och ett visst nytänkande.
Vid vår gemensamma middag in
formerade Flygbasjägarskolans led
ning om kommande rekrytering och
verksamhet.
De avslutande dagarna ägnades
åt en rad övningsmoment samman
bundna i ett nationellt scenario men

med internationella kopplingar.
En av eleverna under kursen är fo
dervärd åt en av F 17 tjänstehundar.
Hundekipaget var givetvis helt
nödvändigt för att kunna tillämpa
förbandets stridsteknik och taktik.
Vi är glada åt att kursen kunde
genomföras. Av olika orsaker höll
den på att bli inställd men tack
vare flera personers hårda arbete,
såväl på FVRF kansli, på HKV, F
17 och i Markförsvarsförbundet,
kunde vi med några få veckors
framförhållning genomföra den.
Trots den korta framförhållningen
rekryterades 9 elever till 12 platser
samt 3 frivilliginstruktörer ur våra
egna led.
Utbildningen är en bra grund
för rekrytering av frivilligpersonal
till bland annat internationell
tjänstgöring, skyddsvaktstjänst
vid flottiljerna samt inför bas- och
strilsäkuppdrag i IO14. Även för
Flygbasjägarskolan är kursen viktig
ur ett rekryteringsperspektiv. Kursen
hjälper till att hålla närmare kontakt
med en relativt liten, men viktig
rekryteringsbas, och kan bli än
viktigare när systemet med tidsvis
tjänstgörande soldater och officerare
implementeras på bredare front.
Av: Kurschef Robert Hedman,
Flygbasjägarskolan och
Markförsvarsförbundet.
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Utbildning av
frivilligorganisationernas
nya instruktörer
För att kunna möta det stora behovet
av att grundutbilda nya instruktörer
framgent har Flygvapenfrivilliga
påbörjat handledarutbildning av
erfarna frivilliginstruktörer från våra
olika frivilligorganisationer under
2011.
Ett 50 tal instruktörer har anmält
sig till vår kurs ”Handledare In
struktörsutbildning”, HL IK. Kursen
som är på tre dagar genomförs vid
Tylebäck kursgård utanför Halmstad.
De två första kurserna har redan
genomförts. Den tredje kursen för året
genomförs den 11-13 nov, till denna
kurs finns ca fem platser kvar, så passa
på att anmäl dig om du är intresserad.
Till kursen som genomfördes i slutet
av maj hade 11 elever från 8 olika
Nästa nummer av tidningen

FLYGVAPENFRIVILLIGA
beräknas vara i brevlådan
den 20 december

Vi behöver därför underlag till
tidningen, både från sommarens
aktiviteter och info om planerade
aktiviteter.
Skriv artiklar, gärna med bilder,
och sänd in efter hand till:
Roland Sterner FVRF.
Vi klarar av de flesta bildformat
från digitalkameror. Texter kan
skrivas i till exempel Word eller
ett rent textformat.
Manusstopp för nummer 3 är
den 27 november. Därefter
räknar vi med att tidningen skall
vara hos medlemmarna den 20
december.

frivilligorganisationer anmält sig.
Kurschef var kn Thomas Nylin och
lt Arne Nilsson var instruktör, båda
från FVRF.
På kursen deltog också mj Björn
Levin och kn Anette Philipsson från
Militärhögskolan Halmstad, MHS
H. Deras roll var/är att verka som
utbildare samt kvallitetsäkrare av
instruktörsutbildningen.
Syftet med kursen är att deltagarna
”ska kunna tjänstgöra som in
struktör inom grundutbildning
av frivilligorganisations blivande
instruktörer”.
Olika ämnesområden berördes
som exempelvis FM pedagogiska
grundsyn och handledarrollen.
Officerarna från MHS H hade bl.a.
information om hur man genomför
specialistofficersutbildningen samt
redovisade erfarenheter från genom
förda GMU kurser.
Utbildningen genomfördes med
föreläsningar, lektioner och grupp
arbeten med redovisningar. Eleverna
som överlag var mycket erfarna
instruktörer kom givetvis själva
med många egna erfarenheter som
vi kommer att ha stor nytta av i vår
framtida instruktörsutbildning.

Kursutvärderingen gav kursled
ningen en hel del nya tankar om
ämnesområden som också bör
vara med på denna kurs. Redan till
septemberkursen tillförde vi dessa
ämnen. Instruktörsverksamheten
ser ljus ut med så många intres
serade instruktörer som vill vara
med och grundutbilda våra nya
instruktörskollegor.
Lars Pettersson, FVRF
Foto: Lars Pettersson

Redaktör sökes!
Jubileumsskrift
Flygvapenfrivilliga 50 år
Du som har intresse av att vara
redaktör och ansvara för att
ta fram en jubileumsskrift till
Flygvapenfrivilligas
50 års jubileum år 2012,
anmäl dig snarast till
Thomas Nylin:
nylin.snapperup@gmail.com
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Ungdom, sök Instruktörsutbildning
inom Flygvapenfrivilliga!
Grundkurs - Fortsättningskurs Ledark urs 1 och 2 men sen då?
Att gå från ungdomssidan in i vuxen
verksamheten är inte alltid så lätt.
Många av våra ungdomar slutar
efter sin ungdomsutbildning, vare sig
man har gått alla utbildningsstegen
eller faller för åldersstrecket.
Men vad sägs om att testa på era
färdigheter under en GU-F som är två
veckor lång och kan sammanfattas
som en komprimerad version av GMU,
Grundläggande Militär Utbildning
som är tre månader lång. På kursen
får ni lära er mer om militärlivet och
en hel del till som ni inte fick öva
på ungdomsutbildningen. Därefter
kan ni fortsätta med utbildning i
pedagogik inom instruktörskurserna
IK 1-2 och IK 3.
När ni är klara med instruktörs
utbildningen har ni kommit en bra
bit in i vuxenverksamheten men har
också möjligheten att stanna kvar
inom ungdomsverksamheten genom
att verka som instruktörer bland
bekanta ansikten och nya ungdomar.

Personligen uppfattade jag GU-F
som en intensiv och djupgående
version av ungdomsutbildningen.
Skytte och posttjänst är vanligen
två favoriter som motiverar många
att stanna då det känns tungt.
Instruktörskurserna är inte alls lika
kroppsligt tunga men det går inte en
dag utan att man har lärt sig något
nytt och får en personlig utveckling.
Med andra ord, ni har mina varmaste
rekommendationer att söka utbild
ningarna, jag själv ångrar mig inte
en sekund. I vintras blev jag klar
med ungdomsutbildningen, alla fyra
stegen, i våras gick jag min GU-F

och nu i somras gick jag IK 1-2 och
IK 3. Till hösten hoppas jag på att få
mitt första jobb som instruktör inom
ungdomsverksamheten i FVRF.
Utbildningen är civilt meriterande
när man söker jobb. Du får dessutom
betalt när du går kursen. Du får också
en skattefri utbildningspremie på
2 500 kr när du genomfört IK 3 med
godkänt betyg. När du sedan börjar
tjänstgöra som färdig instruktör får
du 130 kr i timmen.
Helena Dahlén
FVR Nord - Ny Instruktör

Utbilda dig till Instruktör
- även en civil merit!
Flygvapenfrivilliga behöver fler
instruktörer.
Läs mer om utbildningsgången
på vår hemsida.
www.fvrf.se
(Årliga direktiv, Utbildning)

FVRF-ungdomar tävlar i Polen
25-27 Augusti 2011
Tio ungdomar utspridda från FVRF
olika regioner fick möjligheten
att delta i årets militärtävling i
Polen. Med början på F17 med ett
förberedelsedygn blev det sedan en
lång resa till den lilla staden Gizycko
där tävlingen arrangerades. Resan
följdes av två tävlingsdagar och i 25°
C sol med roliga och ansträngande
moment. När tävlingen var avslutad
åkte de svenska tjej- och pojklaget
hem, trötta och stolta med sin insats.
I den polska semesterorten Gi
zycko arrangeras varje år ett stort
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mästerskap för ungdomar från olika
frivilligorganisationer. I år hade jag
turen att få vara med. Från det vi kom
blev vi varmt mottagna och fick några
riktigt trevliga dagar i Polen. Boendet
var som små lägenheter, maten var för
det mesta polsk skinka med vitt bröd
och det språkliga problemet löstes
med två tolkar som fick svara på alla
hundra frågor vi ställde om tävlingen
eftersom det var svårt att hänga med
på det polska kvällsmötet.
Efter en välbehövd natts sömn
efter invigningen blev det en busstur

ut till starten för dag ett som bestod
av en hinderbana. Efter 300 meter
av hopphinder, taggtråd och en
däckbacke i 45° lutning följde en
mil med 8 checkpoints. Efter några
hundra meters löpning skulle mål
nedkämpas med luftvapen i liggande
ställning innan vi fick springa vidare
för att komma fram till mål som
skulle fällas genom att bli träffade av
”handgranater”. Sedan joggades det
tills vi möttes av ett stort, smutsigt
vattenhål som hade en så kallad
Monkey bridge uppspänd över sig.
Det var en vinglig gång över innan
vi kunde ta oss vidare till bilslalom.
Därefter skiljde det nästan 5 km till
de avslutande momenten; fylla och
tömma magasin, bårbärning 200

meter och ammunitionsförflyttning,
båda momenten med rökbomber
sprängandes runt oss. Efter målgången
återstod ett brandsläckningsmoment,
utan någon riktig eld dock, innan vi
fick bege oss tillbaka för att ladda om
till tävlingsdag två.
Andra tävlingsdagen var utspridd
på ett betydligt mindre område men
började med 2,8 km individuell
löpning. Därefter följde ännu ett
brandsläckningsmoment innan vi tog
oss ner till sjön som Gizycko ligger vid.
Väl där blev det kajakpaddlingsstafett,
tältbygge, livräddning med livbojar,
pistolskjutning och hela tävlingen
avslutades med simning i det kalla
sjövattnet. Därefter var det bara att
invänta resultaten och det blev en

stor prisutdelning på kvällen. Totalt
slutförde 16 lag det internationella
mästerskapet varav 14 var polska och
två svenska. Sverige hamnade en bit
från prispallen men fick de största
pokalerna för bästa utländska lag, fast
vi i år var det enda utländska laget
som var med.
Många fina priser delades ut och
sen blev det avslutningsmiddag in
nan vi var tvungna att säga hejdå till
våra nya vänner och den långa resan
hem började. Vi tackar tävlings
arrangörerna väldigt mycket för att
vi fick delta och hoppas att fler FVRFungdomar är välkomna kommande år.
		
Terese Fritzon
FVR Syd

Instruktörsutbildning
under utveckling
Mitt i högsommarvärmen genomförde
Flygvapenfrivilliga i samarbete
med Försvarets Personaltjänstför
bund den årliga sommarskolan vid
F 17 Frivilligsektion i Halmstad.
Frivilligchef major Anders Troedson
stöttade genomförandet av samtliga
kurser på ett förnämligt sätt.
För Flygvapenfrivilligas del rörde
det sig främst om att genomföra
grundläggande instruktörsutbildning
med en del nya inslag i kurserna.
Vid årsskiftet fick Flygvapenfri
villiga i uppdrag av Högkvarteret
att ansvara för huvudmannaskapet i
grundläggande instruktörsutbildning.
Uppdraget omfattar grundutbildning
av instruktörer i samtliga frivilliga
försvarsorganisationer, 16 stycken,
och Flygvapenfrivilliga har tillsatt en
arbetsgrupp med uppgift att utveckla
utbildningsgång och kursplaner.
Arbetsgruppen består i dagsläget av
representanter från Flygvapenfrivilliga,
Bilkåren, Förs varsutbildarna och
Svenska Lottakåren.
På sommarskolan i Halmstad

säkerställde arbetsgruppen att den
grundläggande instruktörsutb ild
ningen innehåller de krav som
Försvarsmakten (FM) ställer på en
instruktör. Dessa är FM värdegrund,
FM pedagogiska grundsyn och FM
verksamhetssäkerhet. Dessu tom
prövade och utvecklade kursl ed
ningarna på instruktörskursen och
grundutbildning för frivilliga (GU-F)
möjligheterna att samverka i syfte att
skapa mervärden för eleverna.
Instruktörseleverna fick genomföra
skarpa lektioner på GU-F. Det gav
en effektiv inlärningssituation, en
verklighetsnära bild av hur det är
att arbeta som instruktör och det

skärpte sinnet hos instruktörseleven
under genomförandet av en lektion.
För att säkerställa att kvalitén höll
måttet på respektive kurs ägnade
kursledningarna mycket energi åt
att hitta formerna för hur en effektiv
samverkan kan se ut. Det gäller att
hitta ett sätt där alla deltagande parter
är vinnare på samarbetet.
Deltagandet av elever på instruk
törsutbildningarna har det senaste året
ökat markant och det visar ett växande
behov av nyutbildade instruktörer.
Målsättningen är framöver att genom
föra tre centrala instruktörsskolor
per år. Utvecklingsarbetet kring grund
läggande instruktörsutbildning forts ätt er
under hela hösten och målsättningen
för arbetsgruppen är att producera
ett förslag på en utvecklad utbild
ningsgång med tillhörande kursplaner
i samband med nyår.
Thomas Nylin
Kurschef Instruktörskurs 3/
Sommarskolan i Halmstad
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Frivilligorganisationernas nya
Instruktörsutbildning

Arbetet med Flygvapenfrivilligas
huvudmannaskap inom Grund
utbildning Instruktör har nu
pågått sedan förra hösten och är
nu på väg mot slutmålet d.v.s. att
presentera en utbildningsgång
med kursplaner, övriga allmänna
bestämmelser och inriktning
för den framtida grundläggande
instruktörsutbildningen. Arbetet
ska vara att redovisa, för Chefen
Frivilligavdelningen i HKV under
januari 2012.
Arbetsgruppen har i juni utökats
från att ha varit tre man till en grupp
på sex personer från fyra olika frivil
ligorganisationer. Chef är Thomas
Nylin FVRF, övriga medl emmar
är Malin Andersson Lottorna, Ulf
Hammarlund Försvarsutbildarna, Bo
Eriksson Bilkåren, Arne Nilsson och
Lars Pettersson FVRF.
Arbetet, just nu i skrivande stund, är
inriktat mot att arbeta med kursplaner
för de olika skedena. Arbetet präglas
av sammanställning av erfarenheter
från olika utbildningar av instruktörer,
IK 1-2, 3 samt HL IK. Vi har också
kontakter med andra organisationer
och då speciellt med Lottorna som är
Huvudman Ledarskap. Dessa ämnen,
ledarskap och instruktörstjänst, går
så att säga ”hand i hand” vid olika
skeden i utbildningsgången.
Vår målsättning och inriktning
med huvudmannaskapsarbetet har
hela tiden varit att så långt som
möjligt följa Specialistofficerens
utbildningsgång. Därför har vi haft
många och täta kontakter med MHS
Halmstad och där fått ett mycket fint
stöd i såväl tanke som handling.
Arbetsgruppen har haft två in
formationsträffar med övriga fri
vill igorganisationer där vi under
en eftermiddag i april och sep
12

tember samlades och utbytte tank
ar och viljor inför denna nya ut
bildningsgång. Vid träffarna fram
kom många goda förslag som vi
givetvis tagit med i vårt fortsatta arbete.
Vi arbetar vidare med detta mycket

viktiga arbete och kommer med all
säkerhet kunna redovisa ett slutligt
resultat i något av de närmaste num
ren av vår tidning.
Lars Pettersson, FVRF
Foto: Ulf Hammarlund

Stefan Caplan, Riksdagsman i Försvarsutskottet, besökte i juli F17
Frivilligskola i Halmstad och följde bl.a. pågående GU-F och IK 3. Vi passade
även på att informera om Flygvapenfrivilligas organisation och verksamhet
samt vårt arbete med att utveckla den grundläggande instruktörstjänsten.

Frivilligskola med
Instruktörskurs 1-2 och 3

Juli månad år 2011 är en månad som
blir svår att glömma, speciellt för de
19 personer som deltog som elever
under kurserna IK 1-2 och/eller IK
3 vid frivilligskolan i Halmstad. Jag
var en av dem.
Det hela började i vecka 27, då hade
17 förväntansfulla elever passerat
FMTS grindar, antingen måndag
morgon eller kvällen före. Direkt
efter skolchefens genomgång och
välkomsttal startade vår utbildning.
Blev vi fågelmatade? Nej du, här

och sambandstjänst som vi fick hålla
för GU-F eleverna som hade ryckt in
vecka 28. Denna del, att ha utbildning
för GU-F eleverna, var mycket lärorik
och då förstod jag att det är här jag
kommer att stå när jag är klar med
utbildningen. Det var efter dessa
lektioner som man började förstå
vikten av övningsplan, PM samt
riskanalys.
Efter två mentalt krävande men
ändå lugna veckor omfamnades
vi av IK 3 intensiva vecka, men

gapade vi efter mycket men förlorade
hela stycket. Bara några timmar efter
kursstarten stod många, kanske till
och med alla, elever utanför lek
tionssalen under en rast med stora
ögon, förvånade miner och förvirrade
skallar. Just då var det inte mycket
som jag förstod och jag vågar nog
påstå att jag inte var ensam om det.
Efterhand började polletterna falla
på plats och jag kan lova att det var
många polletter som föll ner under
kursveckorna. Ibland behövde vissa
polletter falla ner mer än en gång och
det var tur att vi hade gott om tid till
reflektion.
Under IK 1-2 fick vi hålla i lektioner
enskilt och i mindre och större
grupper. Sistnämnda lektionspassen
var bl.a. tältresning, karta, kompass

vi var redo att anfalla kommande
uppgifter likt ett lejon efter sitt
byte. Ofta hade vi för bråttom, men
tillsammans tog vi oss igenom tre
lärorika och intressanta veckor.
Sex elever åkte hem efter sin IK 1-2,
för att genomföra IK 3 vid ett senare
tillfälle och två nya elever hoppade
in i det gäng som skulle stanna kvar

under IK 3. Även under denna kurs
fick vi öva på skarp trupp. Vi hade
blivit tilldelade en eller flera lektioner
men fick även ett smörgåsbord av
lektioner där vi själva fick vraka och
välja vilka lektioner vi ville hålla
för GU-F, utifrån vad vi tyckte att vi
behövde för att uppnå vårt mål. För
min del blev det ett litet prov på min
självinsikt och mitt självförtroende.
En process startas under dessa
veckor och man har chansen att få
vidga sina vyer och testa på olika
utbildningsmetoder. Tre nyckelord
som slog oss hårt och som jag starkt
rekommenderar kommande IKelever att tänka på är kommunikation,
samverkan och tydlighet.
För er som ska gå kursen, var be
redd på en personlig utveckling.
Helena Dahlén
Nyutbildad Instruktör i FVRF
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Ungdomsverksamheten
på Helikopterflottiljen i Linköping

Historia
På Malmen skapades under 2008 ett
starkt gäng instruktörer med Jesper
Rasch i spetsen och mångsysslaren
Kent Sigvardsson som tändkulemotor
samt undertecknad
Därefter har steg efter steg tagits för
att den lokalregionala verksamheten
skall fungera på ett bra sätt.
Hinder
Hinder är till för att övervinnas. Till
sammans med chefen för Helikopter
flottiljen är vi på väg.
Ett problem har varit en gammal
regel mellan olika organisationer i
Östergötland om var man i länet har
sina rekryteringsområden. Ett annat
problem som bearbetas är att kunna
flygvapenprofilera verksamheten.

Helikopterflottiljen har ju uppstått
med komponenter och personal ur
så gott som samtliga ”vapengrenar”
och ska FVRF-ungdomarna få en
tydlig profil så måste ”flygsidan” på
flottiljen ge tydligheten.
Flygvapenprofil
Problem till trots så har ungdomarna
i verksamheten visat en kreativitet
och ett intresse som är enastående.
För att få fokus på flygvapnet har
ungdomarna under utbildningsåren
även fått besöka F 17.
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Resan dit har skett en onsdag
och under torsdagen samt fre
dagsf örmiddagen har aktiva och
gruppvisa arbetsplatsbesök genom
förts. Stor vikt har lagts på att visa
den vardagliga verksamheten.
Fredagseftermiddagen har sedan
ägnats åt repetition på ungdomsvap
net och orienteringsövningar har
genomförts. Lördagen har varit vikt
för skjutövningar på skjutbanan.
Under söndagen har avveckling
skett och återtransport till Linköping.
Detta har möjliggjorts genom
personliga kontakter och genom
frivilligsektionens medverkan.
Nyrekryterade elever till Gk har
inledningsvis fått flyga transportflyg
till ett studiebesök någonstans i
Sverige. Den 13 december 2010
flögs i rekryteringssyfte ett 80-tal
ungdomar till Halmstad och ett
studiebesök där som hette duga.
En första kontakt med Halmstad
skedde via mj Anders Troedson
som ställde upp med personal och
hjälp till kontakter i övrigt. En
”gammal” flygvapenungdom från F
18-tiden, löjtnanten och teknikern
Mikael Rudics, förgyllde tillvaron för
eleverna liksom all annan inblandad

personal gjorde. Det är sånt här
som ger kickar till de unga inför
kommande studier och yrkesval.
I samband med vårterminens
avs lutning har propellerflyg via
FFK genomförts och detta har följts
av en tredygnsövning i terrängen
men med inslag av idrottsliga gre
nar i individuella tävlingar (ung
domsidrottsmärket).
Utbildningstimmarna då…? Ja,
de har blivit många – men oj, vilken
gemenskaphets- och gruppkänsla som
har skapats.
Uppmaning
I september i år startas verksamheten
upp igen efter sommaruppehållet.
Rekryteringsarbetet kör också igång
under senhösten. Det gäller att ligga på
framkant. Vi uppmanar alla ungdomar
i verksamheten att nu rekrytera minst
två kamrater vardera som ska komma
till den inledande rekryteringsträffen.
Alla våra ungdomar får uppgifter om
tid och plats för den träffen i samband
med vår uppstart av utbildningen.
Med frivillighälsning
Roy Jildenstål FVR Öst
kurschef

Flygvapen Region Syd
Air Camp 2011
Under sommaren arrangerades Air
Camp på regional nivå av Flygva
penregion Syd. F 17 i Ronneby stod
som värdförband för årets upplaga
som gick av stapeln veckan efter
midsommar.
Regionens ansvariga valde att lägga
fokus under årets Air Camp på F 17
som levande insatsflottilj i flygvapnet.
Veckan kretsade kring studiebesök på
de olika enheterna och förevisningar

av den materiel som de använder
i sin dagliga verksamhet. Besöken
varvades med grundläggande militära
utbildningsmoment såsom exercis
och förläggningstjänst.
Trots en hektisk vecka med inryck
på måndagen och uttryck på fredagen
var eleverna nöjda. Flera av dem
återkommer till regionens ordinarie
ungdomsverksamhet under hösten
som nu står för dörren.
Axel Boltenberg
FVR Syd

Högvakt
I förra tidningen skrev vi om
Högvakt för personal ur frivillig
organisationerna. Efter detta har
det varit tyst från vår sida. Det
innebär inte att det inte längre är
aktuellt utan av olika skäl ligger
det tillfälligt i viloläge hos HKV.
FVRF har uppgiften som
sammanhållande att tillsammans
med andra frivilligorganisationer
rekrytera en högvaktstyrka. Vi
har nu rekryterat ca 100 personer
som är intresserade i att delta i
Högvakt vid de kungliga slotten
i Stockholm. Fler behövs.
I väntan på direktiv hur vi
skall gå vidare med utbildning
m.m, avvaktar vi kraftfullt. Du
som är intresserad kan också
själv förbereda dig genom att
vidareutbilda dig enligt nedan:
• Anmäl dig till skyddsvakt
kurser.
• Börja träna så Du klarar 3 km
löpning på 18 min.
• Saknar Du utbildning på
AK5C? Några av regionerna
genomför denna utbildning.
Kontakta din region.
			
Jan Cedergren
Utbildningsansvarig

Kursverksamhet, hösten 2011
- Central utbildning
FVRF har nu fått medel för nedanstående kvarstående kurser att genomföra
2011. Kurserna finns inlagda på FVRF hemsida (www.fvrf.se) och på
utbildningsportalen (www.frivilligutbildning.se).
Förband

Kategori

Kursbenämning

Vecka

F 17/
GU
RON		
IK

Grundläggande soldatutbildning
för Frivilligpersonal, GU-F
Instruktörskurs, IK 3

43-44

F 17/
H-stad

Säkförband
48-49
Baltzar
48-49
Kurschefskurs		 46
Instruktörskurs, IK 4		 47
Instruktörskurs, IK 1-2
48-49

KU
KU/RU
IK
IK
IK

LSS
IK
KU Instr (Instruktörskonferens)
			
Förutom ovanstående genomförs
under 2011 regional utbildning i
form av regional ungdoms- och

44

2011-09-		
24--25

vuxenutbildning. Information om
detta kursutbud får Du via respektive
Region/Specialförbund.
Jan Cedergren
Utbildningsansvarig
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Grenadier – En alpin tradition!

Sommaren hade ganska nyligen nått
Sverige och var precis så underbar
som en svensk sommar kan vara, när
vi, teamet Odens korpar, med mycket
höga förväntningar och stor glädje
inför vårt återkommande äventyr, i
hyrd minibuss, påbörjade vår resa
till Österrikiska Marwiesen och Gre
nadier 2011. Det var andra gången,
och därmed en tradition, som vi från
Sverige och Flygvapenfrivilliga skulle
delta i denna krävande tävling. Tyvärr
hade våra danska goda vänner från
Odins Ravne och flyghjemmevaernet
inte möjlighet att delta i år och vi blev
utan ett uppskattat sällskap på såväl
resan genom Tyskland som under
tävlingen.
Väl framme och efter erläggande av
knappt 600 Euro för oss fyra, gjorde
vi oss hemmastadda i en av de många
barackerna som hyser deltagarna,
ordnade med traditionell nubbe, sill
och nypotatis samt diverse tillbehör
och mådde som prinsar. Chefen för
Grenadier; Michael Glanzer, gjorde
oss sällskap i en halvtimme för att
prata minnen och om årets Grenadier.
Efter ytterligare förbrödring med
återseende av vänner från förra året
och nya bekantskaper så kom den
behagliga känslan som infinner sig
när man befinner sig bland goda
vänner eller kommer hem efter en
lång tids frånvaro.
Första tävlingsdagen börjar med
uppställning och fotografering av
årets 30 team. Första momentet
inleds därefter med hinderbana i
kuperad terräng med hjälm och där
även en rejäl stock skall medtas
av gruppen, tiden 2:39 är en bra
tid. Utan paus startar därefter en
orientering. De första 200 metrarna
utgörs av en mycket brant backe
i skogsterräng, där två team som
startade före oss, kippandes efter
andan, passeras. Med teamets gedigna
16

orienteringsfärdigheter passeras yt
terligare ett antal team och efter ett
ingående simmoment går teamet i
mål på 98 minuter vilket är näst bästa
tid. Efter dusch påbörjas utbildning
i sprängtjänst, CBRN, sjukvård
avs eende ljudchock, brännskador
och lyft, pistol, kulspruta, karbin,
radio och byggnation av provisorisk
trådantenn. Därefter lämnas vapen ut
och vi packar våra ryggsäckar inför
morgondagens alpinmarsch med
efterföljande momentövning under
lång förflyttning. Vi bävar när vi
konstaterar att våra ryggsäckar väger
runt 20 kilo.
Andra dagen, som bland annat
innehåller alpinmarsch och över
nattning, inleds med revelj bestående
av Rammsteins ”Du Hast” ekandes
i högtalare över området klockan
04.00. Underbart! Vi transporteras
med buss till Spittal för att där börja
tävlingsdagen med att bestiga Goldeck
med sina 2142 meter. 5 timmar sena
re, efter en klättring som erbjudit
en makalös utsikt och fantastisk
naturupplevelse, så är vi på toppen.
Vi pausar och äter innan marschen
nedför påbörjas. Första stationen

är kryptering av radiomeddelande,
därefter en snabbmarsch väl värd
namnet i närmare en mil och sedan
ny kryptering av radiomeddelande,
upprättande av radiostation med
provisorisk antenn, som vi fick lära
oss dagen innan, och sändning av
meddelande. Fortsatt marsch till en
bred och djup ravin som skall passeras
med en vinglig höghöjdsbalansakt på
två rep (och säkerhetslina). Nästa
station innehåller några CBRNmoment och ligger en halvmil bort
på en betydligt högre nivå. I ett stilla
sommarregn sugs den sista kraften
ur trötta ben och ryggar. Middag
är efter momentet ett välkommet
energitillskott.
Vid 21-tiden är det fordonstransport
(flak) till ett väntläge i två timmar och
strax innan midnatt är uppgiften att
ta sig osedda/ogripna genom cirka
1500 meter fientligt område. Första
delen går bra men uppgiften att som
grupp smyga genom terräng i mörker
med 20 kilos packningar efter att ha
bestigit berg och marscherat flera
mil blir oss övermäktig och vi blir
upptäckta på upploppet. Därefter är
det marsch tillbaka till campen, några

timmars vila, frukost och momenten
börjar igen klockan 06.00.
Tredje dagen, som är en för
längning av den andra, börjar med
ett moment i taktik och sjukvård.
Därefter sprängtjänst och lunch.
Eftermiddagen består av humint
(googla gärna…), intressant och

lärorikt. Därefter en efterlängtad
dusch och ytterligare några timmars
sömn innan Edelweissceremoni och
efterföljande förbrödring med en och
annan bägare österrikiskt öl.
Fjärde dagen är en dag med
vapentjänst i olika former. Skytte
med karbin inleder, därefter ett
taktikmoment med eldöverfall på
fordon och slutligen pistol- samt
kulspruteskytte. Den Gud som styr
över all militär väntan här i världen
måste ha haft ett särskilt gott öga
till oss denna dag. Vi gled liksom
på en räkmacka genom alla moment
och kunde tillbringa huvuddelen av
eftermiddagen i ett härligt solsken
med bakgrundsmusik av eldgivning
med karbiner, pistoler och kulsprutor
samt väl valda musikstycken av
bland annat Rammstein. Kvällens
avslutningsmiddag och traditionell

förbrödring föregicks av ett stäm
ningsfullt bröllop mellan två finska
deltagare i campens kapell. De hade
träffats här några år tidigare och ville
dela sin lycka med oss.
Vi fick frågor från många deltagare
som är nyfikna och intresserade av ett
deltagande i en motsvarande tävling
i Sverige men vi måste tyvärr svara
nekande. Förra årets 30:e placering
bland 35 förbättrades i år till en 14:e
plats bland 30. Vi åkte hem nöjda med
vår prestation, med nya kunskaper
och erfarenheter och inte minst med
ytterligare många nya vänner från
andra länder. Förutom undertecknad
bestod teamet Odens korpar av
lt Ingvar Sennfors, serg Henrik
Hammar och Jannick Lampinen.
Carsten Flensburgh
Teamleader Odens korpar
FVR Syd

Polentävlingen
Vi anlände till Polen via färja från
Karlskrona. Med bil transporterade
vi oss vidare till Wiksay, som ligger
en liten bit utanför staden Giżycko.
Till frukost serverades någon
form av pålägg tillsammans med vitt
bröd, vilket också blev vår lunch och
middag de nästkommande dagarna.
Tävlingen öppnades med en cere
moni på en av stränderna kring
Wiksay, där alla hälsades välkomna
och man tackade arrangörerna för
deras hjälp. Men ceremonin blev kort
och strax därefter fick vi åka buss till
ett gammalt millitärt övningsområde
en bit utanför staden.
Tävlingen bestod totalt av ett
femtontal grenar utspridda över
två dagar. Första dagens grenar var
utspridda under en sträcka på drygt
en mil. Klockan startade från första
uppgiftens början, till den sistas slut.
Andra dagen var sträckan lite
mindre än fem km. Grenarna bestod

av allt från skytte och tältresning
till brandslangsövning och kajak
paddling.
Vi tog oss inte till den vanliga
prispallen, trots att vi var det bästa
utländska laget (av ett möjligt), men
Terese Fritzon lyckades kamma hem
första platsen i luftpistolsskyttet.
Summa summarum så var det
en väldigt lyckad resa med många
skratt. Att delta i tävlingen känns
som ett mycket givande utbyte, både

av suvenirer, men framför allt kultur,
tradition och språk. Jag tror och
hoppas på en ny inbjudan att delta i
nästa års tävling!
Här är de grenar jag minns på rak
arm: pistolskytte, skytte 22 long, an
vända vattenpump, koppla slangar,
löpning, livräddning, simning, hin
derbana, bilkörning, rep över träsk,
kajak, tält, ladda magasin, bårbärning
och släpa ammunition
Joel Pettersson
Region Mitt

Lagledare för lagen var: Emil Ekblom och Kurt Maier
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GU-F Halmstad
Sommarens GU-F genomfördes under
två sommarveckor vid Frivilligskolan
F17 Halmstad.
Målsättning med kursen är:
Efter kursen ska den studerande
kunna hantera eldhandvapen
i en stridssituation, ingå i en
grupp vid försvar av egen
arbetsplats, verksamhet eller
objekt. Den studerande ska
kunna påbörja grundläggande
befattningsutbildning eller
motsvarande efter kursen.
Söndagen den 10 juli ryckte 19
stycken förväntansfulla elever in
som mötes av lika förväntansfulla
instruktörer som var taggade för att ge
en bra uppstart för kommande veckor.
Vi startade med att åka över till
Lv 6 för uthämtning av personlig
utrustning som för de flesta elever var
en ny upplevelse M/90, fältskjorta,
stridsväst, hjälm samt mycket annat.
Första kvällen, efter alla genomgångar
av skolledning samt kurschef avseende
administration och inre tjänst, den ge
nomfördes en självpresentation av
både instruktörer och elever, denna
avslutades med en välförtjänt grill.
Under första veckan började vi
med utbildningssäkerhetsgenomgång,
därefter genomfördes sjukvårdsut
bildning, grundläggande vapentjänst
samt ett antal skjutpass med Ak4B
och Pistol 88C. För att bryta av
långa skjutpass genomförde vi ut
bildningssäkerhetspass i kniv, yxa
och såg. FM värdegrund fanns med
som en röd tråd genom hela kursen.
Ett samarbete med Instruktörskurs
1-2 skapade möjligheter för IK
eleverna att trupputbilda på skarp
övningstrupp (GU-F eleverna). De
genomförde utbildningen på karta,
kompass samt sambandstjänst.
Idrottsavdelningen på FMTS höll
en uppskattad genomgång avseende
kost och träningslära där eleverna
fick testa de olika delarna i fysiskt
stridsvärde samt en avslutade test
på 3 km.
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När vi avverkat halva kursen ge
nomfördes halvtidssamtal med varje
elev för att få deras reflektion på
kursen samt hur vi instruktörer hade
upplevt eleven så här långt. Mellan
lördag och söndag genomfördes
reflektion och återhämtning, dessa
aktiviteter var mycket uppskattade
av elever och instruktörer.
Början av andra veckan genomförde
vi den CBRN utbildning som ingår i
kursen. Tyvärr finns ingen brandbana
i Garnisonen så detta momentet fick
utgå.
Måndagen den 18 juli åkte kursen
till övningsområde Önnarp, säkert
känt av många, där vi fortsatte med
skjututbildning med Ak4B och Pistol
88C.
Vi genomförde stridsutbildning
i form av ingående i fältmässig
förläggning med eldställningar och
posttjänst. Här gick instruktörerna
in som gruppchef och plutonchef i
syfte att ge ett exempel hur det kan
genomföras, dvs. en tydlig målbild.
I kursmålet står bland annat
”hantera eldhandvapen i en strids
situation samt ingå i en grupp vid
försvar,” detta fanns som en röd tråd
i de olika utbildningspassen där allt
som oftast stridsutrustningen fanns
påtagen.
Mellan tisdag och torsdag genom
fördes tillämpad övning med ut
bildningskontroll och fortsatt for
mell utbildning. Ett samarbete med

Instruktörskurs 3 för ytterligare
trupputbildning genomfördes, där
eleverna hade en del övningar under
den tillämpade delen (soldatregler,
tips å trix vid marsch mm).
Efter en väl genomförd övning var
det dags att åter åka till Halmstad där
det väntade vård och inlämning samt
välbehövlig sömn i en riktig säng.
Under fredagen genomfördes
elevsamtal, test 3 km samt infor
mation om GMU och den nya an
ställningsformen i Försvarsmakten
samt Hemvärnet. Biträdande Skolchef
genomförde kursutvärdering, därefter
hade eleverna tid till personlig vård
innan avslutningsmiddag intogs på
Konvaljmässen.
Lördagen 23 juli: ytterligare en
GU-F är slut och med gott resultat,
utdelning av betyg och kursintyg samt
tack och kör eller åk försiktigt hem.
Jag vill passa på att tacka mina
duktiga instruktörer som gjorde ett
strålande jobb och ni IK instruktörer
för ett gott samarbete mellan kurserna
samt ni i skolledningen för allt stöd
men framförallt eleverna som tog
sig tid att komma till Halmstad och
utbilda sig. Utan er hade vi inte haft
några att utbilda.
Vid tangentbordet
Kn Thom Gustafsson
Kurschef GU-F

Glöm inte anmäla flyttning
Det finns fortfarande medlemmar som glömt att
anmäla sin nya adress vid flytt.
För att Du skall få tidningen i fortsättningen måste
Din Flygvapenregion ha rätt adress. Tidningen adresseras
och skickas numera ut från tryckeriet.
Har Du mailadress vill vi gärna ha den också.

www.fvrf.se

Flygvapenregion Nord
Sommarkurs och F 21 Flygdag
Sommarkursen 2011 på F 21 var precis
som alla andra kurser med innehåll av
sjukvård, exercis, samband, skarp
egg, orientering, fält och ledarskap.
Men var kursen verkligen så vanlig?
Jag ska berätta för er att det var den inte.
Kursen genomfördes samma vecka
som F 21 hade sin stora flygdag.
Söndagen den 19 juni bjöd på

flygshower, olika flygplan var ut
ställda för alla som ville se och
känna, tält var uppslagna där företag,
frivilligorganisationer och F 21 olika
avdelningar kunde göra reklam och
vara en del av den stora tillställningen.
Denna dag fick eleverna gå under
ordnade former för att se och testa på,
så som alla andra nyfikna civila fick
göra. Istället för att avsluta dagen med
att lyssna på Swingfly, som besökarna

av RIX FM Festival gjorde, så fick
kursdeltagarna hoppa, springa och
krypa under en stafettävling – med
skyddsmask på, något som både
de och åskådarna tyckte var minst
lika roligt, vilket var tydligt då
skrattsalvorna var många och ljudliga.
Dagen efter var inte lika rolig –
till en början. Luleå bjöd på kraftiga
vindar som gjorde att flygdagens
tält blåste omkring och störde verk
samheten på flygfältet - eleverna fick
göra en insats. De räddade dagen
genom att galet springa efter tälten
och röja undan, självklart blev de
rikligt belönade och stridsvärdet var
högt när F 21 bjöd dom på ”gofika”,
dvs. smörgåstårta och så fick de även
flyga Hkp som tack för den skarpa
insatsen.
Förutom blåst hade vädret varit
skonsamt mot eleverna, men när de
skulle ut i fält sjönk stridsvärdet.
Jag frågade en elev hur det var:

”Vädret var sämst, tidigare under
veckan hade det varit ganska fint, men
just då var det spöregn. Tältet blev
dyngsurt och tungt. Sen så skulle vi
sätta upp kamouflagenät - som också
blev blött och tungt, vi fick göra om fem
gånger innan tälttallriken satt kvar.”
Anton Gabrielsson suckade och
forts atte: ”Sen hade vi observ a
tionsplats och eldpost, de flesta
var i säng kring kl 2300, vid kl
0400 fick vi omgruppera, de flesta
fick nog max tre timmars sömn.”
Dock är Anton positiv: ”[…] man kan
ändå inte bara gå ut i fält i fint väder
- då lär man sig ingenting. Så det är
ändå bra när det är dåligt väder.”
Så kortfattat, ungd omarna fick
förutom ”Det gamla vanliga” även
vara med om F 21 flygdag och utföra
stordåd. Inte illa om ni frågar mig.
Helena Dahlén
FVR Nord

Räddning – Röjning – Reparation, R 3
FVRF arbetar nu med att starta upp utbildningar inom R 3.
Vi behöver nu några medlemmar med R 3 bakgrund/kunskap
för att delta i en arbetsgrupp.
Du som är intresserad hör av dig till Jan Cedergren:
jan.cedergren@fvrf.se
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Kansliaktuellt sept - dec 2011
- Halvårsrapport är lämnad till HKV.
Den visar ett visst underutnyttjande
av våra tilldelade resurser för vuxen
utbildningen

- Civil flygplatsförstärkning med
personal från FVRF kommer att
organiseras i Norr. Ansvarig Christer
Thörnlund.

- HKV ser över behovet av frivillig
personal för Högvaktstjänst. Anmäl
intresse.

- FFK firar i år 50 år, med jubi
leumsdag på LSS Uppsala

- Flygvapenfrivilliga har behov av
fler instruktörer för den regionala
utbildningen. Sök utbildning.
- På F 21 i Luleå genomfördes ett
Symposium och Flygdag den 18-19
juni.
- FVRF genomförde tillsammans
med F 21 en Sommarkurs i juni.
- Vår samarbetsorganisation från
Ukraina, TCO, deltog i Segelflyg VM
i Arboga i juni
- HKV har begärt yttrande över ny
beräkning av overheadanslag för vår
utbildning.
- Framtagande pågår av nya bro
schyrer för rekrytering/information
om FVRF vuxen- och ungd oms
verksamhet.
- FVR Syd arrangerade i juni/juli
en regional Air Camp för ungdomar
vid F 17
- HKV ser över behovet av fri
villigpersonal för Flygvapnets
Insatsorganisation IO 14.
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- Flygvapenfrivilligas kansli sö
ker förstärkning på utbildn ings
avdelningen inför uppdrag till IO14.
- HKV FRIV-avdelning har flyt
tat från Tegnergatan till oss på
Östhammarsgatan.
- Ekonomiläget för den regionala
vuxenverksamheten ser ut att
kunna erbjuda en omfattande
vuxenverksamhet under hösten.
- FVRF har lämnat Slutliga Upp
dragsförslag till HKV inför 2012-14. Behovet av utbildning ökar
markant i den grundläggande instruk
törsutbildningen.
- HKV översyn av framtida ung
domsutbildning pågår.
- Fem flickor och fem pojkar från
region ernas ungdomsverksamhet
deltog 23-28 augusti i ungdoms
tävlingar i Polen
- FVRF har tillsammans med andra
frivilligorganisationer tillskrivit Gd
MSB och beklagat den organisatoriska
förändringen i Karlstad.

- FVRF är inbjudna att delta i ett
veteranseminarium i HKV regi.
- Riksförbundsstyrelsen hade
sammanträde den 13-14 augusti i
Stockholm. Nästa möte 19-20 nov.
- Markförsvarsförbundet har fått ny
kansliansvarig.
- Peter Lagerblad och Ola Gynäs har
kallat till ordförandemöte den 24-25
september.
- Våra regioners ungdomsansvariga
kommer under hösten kallas till ett
möte om ungdomsverksamheten.
- FVRF och FFk ledning samlas den
19 oktober för ett samverkansmöte.
- FVRF ansvara för GU-F på Kosta
vecka 43-44
- FVRF genomför dialog med
HKV FRIV den 17 november inför
verksamheten 2012 till och med
2014.
- Våra kanslichefer kallas till ett
kanslichefsmöte i Stockholm den 25
november.
- FVRF deltar i Rikshemvärnschefens
inspektion på Kosta den 1-2 oktober.
Roland Sterner
Generalsekreterare

