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Vidsel Test Range
Uniformsinformation
Polen och HvSS tävling
Försvarsmaktens huvudflygdag F 17
Sommarkurser för ungdom och vuxna
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Ossi Koukkula
har ordet
FVRF ungdomar presterar väl
- hemma och utomlands
Detta nummer har fokus på vår ung
domsverksamhet. FVRF har denna
sommar ansvarat för rekrytering och
genomförande av sommarkurser för
Flygvapenintresserade ungdomar. Un
der några heta sommarveckor har
nästan 160 ungdomar genomfört ut
bildningar vid F 7, F 17, F 21 och
LSS. Nöjda ungdomar vittnar om
väl genomförda sommarkurser med
engagerade lärare och skolledning
ar. En viktig erfarenhet vi tar med
oss från sommarens kurser är att
vi måste börja rekryteringsprocess,
kursplanering samt samverkan med
Flygvapnets förband avsevärt tidiga
re. Målbilden är att ungdomskurser
na nästa sommar skall genomföras
med deltagande av ca 400 ungdomar
på fem platser. Detta ställer krav på
god framförhållning.
Vid årets ungdomstävling på HvSS
deltog FVRF med sju lag från våra
regioner. Samtliga lag har presterat
goda resultat. Flicklaget från FVR M
blev bästa svenska flicklag och tvåa i
klassen för flickor. I slutet av augusti
deltog FVRF med två lag i en fält
tävlan för ungdomslag som arrang
erades i nordöstra Polen. Båda lagen
kämpade väl i tuff konkurrens. La
get med flickor belade en mycket he
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drande andra plats i tävlingen bland
flicklagen. Resultaten i tävlingarna
visar att FVRF ungdomar hävdar sig
väl i tävlingar både nationellt och in
ternationellt. Bravo, ungdomar och
ledare.
Olika typer av utbyte med ung
domsorganisationer med länder i
vårt närområde är en faktor för ny
rekrytering och för motivationen för
ungdomarna att fortsatt medverka i
vår kursverksamhet. Kansliet avser
undersöka om vi kan etablera fler bi
laterala ungdomsutbyten med länder
i vårt närområde.
Vi har nyligen lämnat in vår del
årsrapport till högkvarteret. Centrala
utbildningar har i allt väsentligt ge
nomförts som planerat med goda
resultat. Instruktörsutbildningarna har
varit väl uppfyllda med elever och
de är efterfrågade. Vi har anmält att
till HKV att organisationerna har
stort behov av att FVRF genomför
ytterligare en IK-T kommande höst.
Tre GU-F ar har hittills genomförts.
Några kurser har ställts in eller sam
ordnats med andra kurser.
Vårt Flygvapen är verkligen i fokus
nu. För att möta framtida hot- och

teknikutveckling har regeringen ny
ligen beslutat om att Försvarsmakten
får beställa 60 plan av nästa genera
tions JAS 39 Gripen, den s.k. JAS 39
E. Nya helikoptersystem med flera
materielsystem är under införande.
Flygvapnets incidentberedskap får
uppmärksamhet med hänsyn till om
världsläget och övningsverksamhe
ten i Östersjön. Vad vi känner till nu
så kommer även antalet befattningar
för frivilliga i flygvapnets krigsorga
nisation att utökas. FVRF bedöms
få uppdrag att bemanna ca 60-70 av
dessa befattningar.
För dig som är intresserad av flyg
vapnet är det en spännande framtid.
Givetvis kommer vi i denna tidning
att följa och skriva om vad som på
går i flygvapnet. Flygvapnet kommer
under lång tid framöver att ha behov
av många olika yrkeskategorier. Ett
bra första steg att få information om
flygvapnet är att engagera sig som
flygvapenfrivillig. Hjälp till att in
formera och rekrytera. Vi har plats
för många fler medlemmar.
FVRF närmaste framtid kommer att
avhandlas vid vår riksstämma den
18-19 oktober vid LSS.

Rikshemvärnschefens
Ungdomstävling 2014
Årets ungdomstävling har genom
förts på HvSS Vällinge med mycket
fina resultat presterade av Region
Mitt.
Regionens flicklag placerade sig
på andra plats totalt och blev bästa
svenska tjejlag. För andra året i följd
är vandringspriset i FVR M och
Fältjägargruppens ägo.
Region mitt deltog med tre lag, ett
med flickor och två med pojkar.
Pojklag nummer ett var mycket nära
att ta hem en grenseger i hinderter
ränglöpningen, Per Qvarnström gjor
de en mycket fin prestation, trots att
han fick ett stort skavsår sprang han
i mål, sista km barfota.

FVR M framgångsrika flicklag, från vänster Filippa Kronsporre,
Elisabeth Johansson, Michelle Hjorth och Maja Cederborg
Alla lag från Region Mitt gjorde
mycket fina prestationer under dessa
två tävlingsdagar, jag känner mig
mycket stolt över dessa fina ungdo

mar och är glad att fått vara deras
ledare.
text: Sven-Olof Olofsson, FVR M
bild: Emelie Olofsson, FVR M

Här var det trångt, alla vill vidare snabbt
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Artikel från tidningen Fredsbaskern
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70-års jubileum och flygdag på F17,
Blekinge flygflottilj
Flyguppvisning med såväl nya som gamla flygplan

Blekinge flygflottilj F 17 ”öppnade”
sina grindar första gången 1944. Det
var då som flottiljen officiellt invig
des. Kung Gustav V överlämnade
fanan till flottiljens förste flottiljchef
som var överste Torsten Rapp.
När grindarna öppnades för flygda
gen, 70 år senare, var det redan 1000tals med besökare som vällde in på
utställningsområdet. Flottiljchefen,
överstelöjtnant Magnus Liljegren
öppningstalade och flygdagen var
igång. Temat för flygdagen var F 17
70 år. Detta skulle spegla utveck
lingen från propellerdrivna flygplan
till dagens moderna jetflygplan.
Vädrets makter stod på vår sida och
solen lyste från en klarblå himmel.
Vår monter placerades på en strate
gisk plats där besökarna till de andra
utställningarna blev tvungna att pas
sera.

Avslutningsdefilering

Många stannade och tog en kaka och
vi fick möjligheten att presentera vår
verksamhet. Kakorna gick åt i en ra
sande fart.
Det var många föräldrar med ung
domar som var intresserade av vår
ungdomsverksamhet. Många av ung
domarna ville veta om just de hade
vad som krävdes för att gå med.
Några medlemmar ur Sydöstra Sve
riges flygvapenförbund passade på
att samlas för en liten återträff och
stannade till för att få lite informa
tion om regionen och verksamheten.
Det var mycket trevligt att träffa
medlemmar som av olika anledning
ar valt att inte vara aktiva idag.
Vår verksamhet presenterades av
Mats Isgren, Mikael Jönsson och
mig, Kurt Maier.

Mats Isgren vid montern
Totalt bedömdes att 40 000 personer
hade hittat till F 17 och kunde njuta
av en fantastisk flygdag.
Kurt Maier/FVR Syd

Foto: Info F 17
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Vernissage Lumpen
- från mönstring till muck
Lördagen den 10 maj hade man vid
Flygvapenmuseum i Malmslätt ord
nat en utställning som avsåg hur den
allmänna värnplikten var organise
rad från 1901 fram till 30 juni 2010.
Chefen för Flygvapenmuseum Mi
kael Parr höll i välkomsthälsningen
och här fanns även Eva-Sofi Ernstell
med och orienterade om hur denna
vernissage tillkommit. Själva pre
sentationen av utställningen fram
fördes av Matilda Bengtsson som är
utställningsproducent.
Invigningstalare var landshövdingen
Elisabeth Nilsson som i sitt tal kåse
rade om hur hon i sin uppväxt utan
för Kalix hade upplevt på nära håll
hur släktingarna talat och beskrivit
deras upplevelser i samband med
deras värnplikt, något hon verkligen
kunde få oss deltagare att känna igen
oss i.
”Vi kvinnor som aldrig fick chansen
överlevde ändå trots att vi inte lärde oss att bädda så att en femöring
studsade på den släta filten och trots
att vi inte fick ärtsoppa i snuskburk”.

Två prydliga ungdomsrepresentanter
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Utanför Flygvapenmuseet fanns flyg
vapenungdomar från Flygvapenre
gion Öst som informerade och bjöd
in besökarna att prova på olika öv
ningar såsom att resa upp tält, hur
man ger första hjälpen, sätta ihop en
sjukbår och visa hur ett exercispass
kan gå till.
Inne i museets hörsal informerade
Carolin Fritzon om vår organisation
Flygvapenfrivilliga där hon talar om
att det finns möjlighet för dem som
längtar efter äventyr och utmaningar
att då söka sig till Försvarsmakten.
Påbudet är att om du som är kille el
ler tjej och är intresserad av det mi
litära och vill lära dig hur man i den
svenska Försvarsmakten marscherar
i olika formeringar, spanar på fien
den, övar sjukvårdsutbildning, pratar
i militär radio, hanterar några av de
vapen Försvarsmakten använder och
mycket, mycket mer.

påstods förvaras mellan stol och
vägg. Här finns leverpastejburkarna,
chokladen, försvarets hudsalva som
lär fungera som stekflott. Här finns
också ett särskilt lukteldorado!

Utställningen bygger på det insam
lade materialet och presenterar ett
urval av inlämnade bilder och berät
telser. Som bakgrund finns ett forsk
ningsprojekt med tre tusen minnen.

Man behöver inte ha gjort lumpen för
att gilla den välgjorda utställningen.
Ge mig ett M - ge mig ett U - ge
mig ett C- ge mig ett K! vad blir det?
MUCK, MUCK, MUCK!

Från den gamla bilen i utställningen
vrålar ”Muckartwist”, gång på gång.
Genom bilrutorna väller minnen, Tshirts med muckartryck ”Solis står
vid grinden och gråter ty basse vän
der aldrig åter”. I bakfönstret ligger
en samling muckarkammar som åt
minstone in på 70-talet var killarnas
sätt att räkna dagar till muck. En tand
bort för varje dag och så ”hade man
trettio pinnar muck”, till exempel.

Från den 10 maj 2014 till januari
2015 pågår utställningen ”Lumpen
– från mönstring till muck” på Flyg
vapenmuseum i Linköping. Därefter
visas utställningen på Armémuseum
i Stockholm.

Här finns logement men utan den lukt
man hört talas om. Här finns väldigt
rena och fina duschar och toalettsto
lar, stolarna utan de porrblaskor som

Sjukvårdsförevisning

Så passa på tillfället att få känna
nostalgin ända in på bara kroppen.
Hans Zettby
Kanslichef/FVR Ö

En ”het” helg i uniform på R 3
Vi var 20 ungdomar från FVR
Syd som under en helg i maj sam
lades i Halmstad för att få infor
mation om Försvarsmaktens R3
förmåga, Räddning, Röjning och
Reparation.
Under lördagen var det utbildning
på olika stationer, de förklarade
hur de arbetar mot CBRN och
vad det stod för, vi fick testa och
se olika typer av utrustning som
Försvarsmakten har för skydd
mot CBRN. På en station fick
vi information om hur man röjer
minor och ammunition. Vi fick
också utbildning inom området
fälthållning där R 3 har ansvar för
underhållet av flygbanor/intillig
gande mark, här fick vi se en film
om hur det kan gå till att upprätta
en tillfällig flygbas, hur man la
gar en flygbana om den skulle bli
sprängd, samt att R3 har ansvar
för området runt baserna också
så JAS-planen får rätt flygvin
kel in till banan
de ska landa på.
Vi fick åka ut på F
14 gamla flygbana
som nu är en civil
flygplats för att se
att en flygbana är
ganska stor och hur
rak den måste vara,
samt hur allt runt
omkring ser ut.
Vi fick pröva att
ha samma utrust
ning som en brand
man har och vi fick
testa på att krypa
som genom en tun
nel där vi samtidigt
skulle släpa med
oss en brandslang,
det var en utma
ning, men kul! Vi

fick också gå in i ett rökfyllt rum,
med andningsmaskerna på och
leta efter en medvetslös person.
På kvällen fick vi ta på oss all ut
rustning igen för då var det dags
för R3-banan! Här skulle man
tillsammans med ens grupp släpa
på två rullar brandslang och göra
diverse uppgifter, som armgång,
hoppa över ett sorts plank, flytta
på ett stort traktordäck, lyfta fler
saker med ens armar, för att till
sist sluta med att dra in två ihop
kopplade brandslangar, ser inte
så svårt ut, men var ganska tungt
ändå och nu var det ändå inte vat
ten i slangarna som tryckte på.
Därefter förtjänade vi alla vi en
riktigt god middag, den bestod
av grillat med potatissallad. På
söndagen hade vi praktiska mo
ment. Vi fick åka olika fordon,
släcka en docka med brandfilt,
använda olika typer av brand

släckare bl.a pulversläckare, samt
använda större slangar där vi fick
släcka ett JAS-plan, man märkte
att det gällde att stå stabilt när
man släppte på vatten i slangarna,
det var högre tryck än vad man
trodde, inte som trägårdslangen
där hemma.
Vi fick även testa hur man ska gå
tillväga för att rädda en pilot ur
ett JAS-plan Det var en hel del att
tänka på, gå rätt så man inte sugs
in i luftventilerna, inte trycka på
olika reglage i planet. Detta var i
stort vad vi fick göra under hel
gen, riktigt kul och mycket läro
rikt.
Alla ungdomar på kursen sänder
ett stort TACK till befälet på R
3-Skolan i Halmstad.
Henrik Dyrssen
Ungdom FVR Syd

En del av eleverna på kursen
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Artikel från Försvarets Forum
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Har du glömt att betala medlemsavgiften 2014?
Några har fortfarande inte betalt medlemsavgiften för 2014. Orsakerna kan vara
många, en del har säkert bytt adress en del har skaffat ny e-postadress.
Du kan på ”Min sida” se om du betalt, rätta upp dina adressuppgifter mm.
Du kan också kontakta din kanslichef eller kontakta
lars.pettersson@fvrf.se för svar angående medlemsavgiften.
FVRF vill ha kvar dig som medlem, så du som inte betalt än, gör det nu.
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Artikel från Vårt Försvar
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PROVPLATS VIDSEL
Av Mats Hakkarainen provplatschef

Mats Hakkarainen, provplatschef
Foto: FMV
Provplats Vidsel, inklusive Vidsel
flygplats ligger ca sex mil nordväst
om Älvsbyn i Norrbotten. Själva
provområdet ligger ytterligare ca
fyra mil åt nordväst. Provplats Vid
sel är en del av Försvarets mate
rielverk inom test och evaluering.

Provplatsen är Europas största prov
område över land vilket motsvarar
ett markområde stort som Blekinge.
Området är obebyggt och obebott
och får inte beträdas av allmänheten.
Inom provplatsområdet finns det ca
30 mil grusväg som ska skötas med
regelbundet underhåll.

tjänster från provplats Vidsel. För
svarsmakten och Försvarets materi
elverk har den högsta prioriteten och
eventuell överkapacitet säljs sedan
till utländska kunder. Överskottet
från försäljningen får Försvarsmak
ten tillbaka i form av minskad kost
nad.

Kärt barn har många namn. Robot
försöksplats Norrland (RFN) är nog
det namn som de flesta känner igen.
Nuvarande namn är Provplats Vidsel
och på engelska Vidsel Test Range.

På provplatsen finns en lång rad av
olika mätutrustning för olika prov,
till exempel radarstationer, mätra
darsystem, optiska system, höghas
tighetskameror med mera. Det har
till exempel gjorts utvärdering på
missiler som flugit sex gånger lju
dets hastighet. Då mäts och utvär
deras bland annat vibrationer, fenut
fällningar, temperaturer, rotationer
etc. Noggrannheten i flygbanorna är
ungefär en meter.

Provplatsens historia började i slu
tet av 1950-talet och 1963 avfyrades
den första jaktroboten från Draken
mot en av provplatsens målrobotar.
Provplatsen användes till en början
av i huvudsak svenska försvaret,
Försvarets materielverk och svensk
flygindustri. Under de senaste åren
har utländsk militärindustri samt
försvarsmakter från ungefär tjugo
länder köpt prov, test och övnings

I provområdet finns olika målplatser
för olika typer av prov. Det är kun
dernas önskemål som styr vilka mål
typer som skall byggas. Landnings
banor, hangarer, broar har bland
annat byggts men här finns också
fjärrstyrda flygplan (målrobot),
fjärrstyrda fordon, termiska mål som
några exempel.
Provplatsen är även en militär flyg
plats som används som alternativ
landningsflygplats av Flygvapnet
men här sker även baseringar av
Flygvapnet och utländska gäster.
Provplats Vidsel är också ansvarig
för marin provverksamhet i Här
nösand och för att kunna lösa detta
finns en mobil provplats som byggs
upp vid behov.

Vidsel ledningscentral
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Foto: FMV

Under den senaste tiden har två
stycken nya målrobotsystem köpts

Att vara anställd på RFN
Av Evelina Broström GIS-ingenjör vid Swedish Space Cooperation
Evelina Broström är anställd av SSC
och arbetar som GIS-ingenjör på
RFN. Tjänsten innebär bland annat
att utföra olika mätningar rörande
RFNs verksamhet samt leverera ef
terfrågat kartmaterial. Den tekno
logi som används samt variation i
arbetsuppgifter i kombination med
den underbara natur som vi arbetar i
innebär enligt Evelina att RFN är en
unik arbetsplats.

De senaste 13 åren har Evelina även
varit verksam inom Hemvärnet och
har idag placeringen som Hundbefäl
i ett Insatskompani. Genom sin verk
samhet inom Hemvärnet har hon fått
möjlighet att gå olika ledarskapsut
bildningar via Försvarsmakten vilka
kommit till stor nytta i det civila ar
betet. Vidare har arbetet på RFN gett
en större inblick i den mångfald som
Sveriges Försvarsmakt har.

Att arbeta på RFN
Nya målroboten i luften
in till provplatsen. Övriga kom
mande investeringar är bland annat
ny målföljeradar, nytt flygledartorn,
ny uppställningsplatta för strids och
transportflygplan samt helikopter.
Det är ca 170 st anställda på prov
plats Vidsel. Alla är inte anställda av
Försvarets materielverk utan det är
åtta stycken arbetsgivare på platsen.
Försvarets materielverk, Swedish
Space Cooperation, Securitas, För
svarsmakten (bastropp från F 21),
Fortverket, Luftfartsverket, ISS (städ
ning), Skogsälvan (restaurangen).

Vidselbasen

Erik Bergström projektledare provsystem på FMV
Jag heter Erik Bergström och job
bar som projektledare på FMV. I
min roll som projektledare arbetar
jag med att sätta kraven på den ut
rustning som behövs i utprovningen
av försvarsmaktens materiel. Detta
kräver ett nära sammarbete med för
svarsmakten för att förstå det krav
och behovs som materielen i frå
gan skall användas för. Att jobba på
FMV samt vara en del av försvars
makten genom hemvärnet ger mig
en bra förståelse för hur båda myn
digheterna arbetar och hur viktig vår
samverkan är för att försvarsmakten
skall få den materiel som efterfrågas.

I rollen som projektledare har jag
stor användning av de ledarskaps
kunskaper som försvarsmakten givit
mig. Detta ger mig en bra grund att
stå på när det gäller att leda och för
dela arbeten i projekt.
I min befattning som plutonchef
kommer jag dagligen i kontakt med
den materiel som FMV inskaffat och
utprovat för att passa försvarsmak
tens verksamhet. Att vara delaktig
i utprovningen samtidigt som jag
är slutanvändare är oerhört inspire
rande.

Foto: FMV
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Uniformsinlämning på gång, eller?
Du som redan nu vill lämna in din
militära utrustning kan ta kontakt
med det förband där du kvitte
rade din utrustning, alternativt
med närmaste förband och ber
att få veta vilken utrustning du
ska lämna in. Kom sedan överens
om en lämplig inlämningstid och
plats, var noga med att få ett in
lämningskvitto på det du lämnat
in.

Försvarsmakten har påbörjat ett
arbete och ta in de militära utrust
ningar som är utkvitterade och
inte längre används.
Vad innebär det för dig som med
lem i Flygvapenfrivilliga?
Du som är anställd eller har avtal
med FM skall givetvis behålla din
utrustning. Årligen kommer du,
likväl som all personal anställd
av FM, att omkvittera personlig
utrustning.
Du som är aktiv instruktör skall
ha uniform utkvitterad enligt en
av FM fastställd utrustningslista,
utrustning som du idag har ut
kvitterad utöver denna lista skall
återlämnas. FVRF har i samar
bete med FM en lista framtagen
på vilka som är aktiva instruktö
rer. Du som deltar i ungdomsut
bildning kommer att ha uniform
utkvitterad under kursens gång,

avser du att fortsätta kommer du
att behålla denna utrustning vid
kommande kurs.
Du som inte har avtal med FM
och inte är aktiv som instruk
tör eller genomför ungdomskurs
skall lämna in din utrustning. Mer
information om allt detta kommer
från FM under hösten 2014.

Skulle du som lämnar in din ut
rustning, längre fram, behöva
låna uniform vid ett enstaka till
fälle så går det att lösa tillfälligt
med ett korttidslån via ditt mili
tära förband.
Har du frågor angående inläm
ning av din militära utrustning så
är det Flygvapnets Frivilligsek
tioner som bäst kan svara på dina
frågor.
Lars Pettersson
Utbavd/FVRF

Sommarkurs på F 21
Två intensiva veckor på F 21 är
slut för det här året. I strålande
solsken ryckte ungdomarna in på
måndagsmorgonen, för att under
dagen hinna med att utrustas med
bland annat kläder.
Under kvällen påbörjades öv
ningar i exercis, städrutiner gicks
igenom och slutligen var det dags
för sängen. Efter att ha fått en god
natts sömn så var då dags att få
lära sig lägga tryckförband, han
tera spritköket och få skjuta lite
luftgevär. Hur en kniv, yxa eller
såg ska hanteras visades och prö
vades av samtliga.
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Gruppen samlad framför en JAS, här förevigas sommaren på F 21

till olika punkter där eleverna
skulle göra upp eld och bygga
bår. Efter lunch var det förevis
ning av en del av de vapen som
finns i försvarsmakten.

Fysträning stod det också på
schemat, så det blev ett blandat
pass med olika samarbetsövning
ar. Springa stafett, leka kull och
ha kul. Efter en dag med mycket
praktik så var det dags att gå ige
nom vad värdegrunden innebär.
Onsdagen bjöd på mycket teori i
form av studiebesök på helikop
terflottiljen. Mycket frågor ställ
des och det var inte helt fel att få
testa att sitta i förarkabinen på
helikoptrarna. Efter all teori blev
det dags att springa en orientering
i terrängen utanför F 21.
Veckan fortlöpte med fler studie
besök. Stril C besöktes där vi fick
information om vad denna del
av flygvapnets uppgifter består
i. Även JAS 39 Gripen-hangaren
besöktes. Ett gruppfoto framför
flygplanet fick avsluta studiebe
söket.
Sista veckan inleddes lite lugnt
med studiebesök på flygplatsens
räddningstjänst, där höjdpunkten
nog var att få åka i brandmans
stången. Att få lära sig prata i ra
dio stod på schemat, att lära sig
bokstaveringsalfabetet gick utan
problem, likaså hur radioappara
ten fungerar.

Viktigt med marschträning, ser lättare ut än vad det är.

Efter förevisningen så gick tiden
åt till att försöka göra skärmskyd
den så bra som möjligt och ladda
för en natt i fält, trodde de. Efter
att elevernas grillade hamburgar
na var uppätna så kom ordern att
riva förläggningen, lasta materiel
och marschera till kasern.

det gott om. Efter en marsch ut
till förläggningsplatsen för natten
så var det dags att resa tält, byg
ga insynsskydd till latrinplatsen,
göra i ordning hygienplats. När
allt var i ordning så skulle samar
betet under total tystnad sättas på
prov. Gruppövning med uppgift
att söka efter olika föremål i ter
rängen gick riktigt bra och däref
ter väntade en natt i tältet.

Nu var det dags för vården. Pre
senningar hängdes på tork, spadar
och yxor rengjordes bland annat.
Kvällen avslutades med en taco
middag vid dukat bord. På fre
dagen så lämnades all utrustning
tillbaka till förrådet, nyfunna
vänner kramades hejdå och vi in
struktörer tackade för två givande
och roliga veckor och önskade
välkomna åter!

Efter rivningen av förläggningen
på onsdagen blev det fotmarsch

Malin Hagberg
Instruktör FVR N

På tisdagen var det så äntligen
dags att få komma ut i skogen och
kramas med myggor, för dem var

Kunna ta hand om skador, stora
som små, övades filtigt på kursen

Avslutningsmiddag sista kvällen med god mat och många minnen
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Nya instruktörer utbildades i Halmstad.
Gruppen har drillats i att göra och
följa planerings-, verksamhets- och
övningsplaner. Stor vikt har lagts
att göra riskanalyser för de övningar
och lektioner som ska genomföras.

Knästående från vänster: Jan Salminen, Max Rolfstam, Magnus Östlund.
Stående från vänster: Johan Högfeldt (instr), Mattias Duvaldt, Jonas
Utbult, Pehr Sjöblom, Tord Wallin (kursch) och Peter Stenfeldt (instr).
Instruktörskurs tillämpning, IK T,
har genomförts under en vecka vid
Frivilligskolan i Halmstad på för
bandet FMTS. Skolan har mycket
bra förutsättningar att utbilda bli
vande instruktörer med bla sin när

het till MHS. Dessa instruktörer är
nu godkända som s.k. ”Allmänin
struktörer” och kan nu planeras in
i frivillig verksamheter landet runt
inom GU-F verksamhet och inom
eget fackområde.

Kursledningen har med stort en
gagemang och intresse påvisat IK
T-eleverna den röda tråden genom
utbildningen. Efter att övningspla
nerna upprättats av eleverna och
godkänts av kursledningen, så prö
vades övningsplanerna mot skarp
trupp. Den skarpa truppen var denna
gång den pågående GU-F:en på Fri
villigskolan.
Vi nyutbildade instruktörer står nu
till de olika frivilliga försvarsorgani
sationernas förfogande, så passa på
att nyttja oss i er utbildningsverk
samhet.
Text och foto:
Pehr Sjöblom/FVRF Region Öst

FVRF nya medlemsregister!
Vårt register har nu varit i gång se
dan den 1 april och fungerar riktigt
bra. En nyhet är att du nu kan söka
till våra kurser via online. Vi vill att
du som inte redan gjort det, loggar in
på ”Min sida” (se bild) och där läg
ger in ditt CV och ett foto. Du kan på
Min sida kolla att medlemsavgiften
är betald och vid behov uppdaterar
dina adressuppgifter. Du har tidiga
re fått hemsänt ett lösenord, har du
glömt det, får du ett nytt genom att
klicka på ”Glömt lösenord”.
Har du några frågor, kontakta:
lars.pettersson@fvrf.se
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FVR S på seniorträff i Karlskrona
Ett femtontal deltagare från senio
rernas järngäng tog sig till Karls
krona för regionens sommarträff för
seniorer.
Träffen inleddes med ett besök på
Marinens dag där vädrets makter
var med oss hela dagen. Där erbjöds
besök på marinens toppmoderna far
tyg, allt som händer runt omkring
samt en inblick i en unik historisk
miljö.
HMS Karlskrona var en av de stora
attraktionerna där man fick besöka
bryggan samt titta på helikopter 15.
Då helgen hade marint tema med
ubåtsbesök, så fanns möjligheten att
gå ner i en ubåt. Långa köer gjorde
att många nöjde sig med att titta på
den från kajen.
Marinens dag avslutades med ett
framträdande av fältartisterna och
det fick bli signalen att åka till F 17
för grillbuffé på mässen.
Grillningen sköttes denna gång av
tekniker från helikopterdivisionen
och detta genomfördes lika galant
som förra året då det var ubåtsper
sonal som lånades in för ändamålet.

Även denna sommar besökte vi
stadens marinmuseum där det nya
ubåtsmuseet hade öppnat.

Det märks inte så mycket på ytan,
men blir väldigt påtagligt när man
står bredvid.

Vi bjöds på guidad tur inne i ubå
ten Neptun, som spelat en stor roll i
Sveriges försvar under 20 år. Neptun
deltog också i bevakningen av den
grundstötta U-137 1981.

Neptun är ca 50 meter lång och vä
ger 1000 ton fullt utrustad. Då är
ändå denna ubåt liten jämfört med
de amerikanska atomubåtarna.

Det som slog mig när man såg ubå
ten var att den är stor, mycket stor.

Kurt Maier
Styrelseordförande Region Syd
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Sommarkurs på Skaraborgs flygflottilj
Under två intensiva sommarveckor
har 74 ungdomar i ålder 15 till 19
år fått prova på allt från att dricka te
tillagat på tallbarr till att själv spaka
en SK-60 högt uppe bland molnen.
Kursen var uppdelad på tre ”pluto
ner”, två SK 1 (nybörjare) och en SK
2 (erfarna).
Under första veckan lärde sig elever
na grunderna i allt från att bädda säng
en till att kunna exercera. Ett flertal
studiebesök genomfördes också un
der vecka ett. TSFE (Transportflyg
senheten) besöktes på tisdagen och
avslutades med en flygtur med Tp 84.
STRIL och 39 Gripen besöktes lika
så. SK1 eleverna åkte under veckan
till Falköping för att prova på att se
gelflyga.
På grund av, eller kanske tack vare,
en planeringsmiss på lördagen fick
vi se fördelen med att ha officerare
från flottiljen med i instruktörsledet.
På fem minuter ordnades ett studie
besök hos veteranflygarna. När elev
erna väl var på plats fick vi reda på
att en 35:a och en 37:a skulle lyfta
mot uppdrag i England. Snabbt och
lätt beordrades språngmarsch mot
platta 6 för att se starten från första
parkett. Detta fick även Claes Er

Uppskattad flygtur med SK 60
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Spännande att sova i Skärmskydd
sing, ordförande RFS, uppleva då
han anslöt vid precis rätt tillfälle.
Vecka två startade med en strapats
övning där eleverna utbildades i ett
stationssystem under ett dygn. SK
2 eleverna hade redan tillbringat ett
dygn i vindskydd. Strapatsövningen
avslutades på måndagen med en
enklare hinderbana som uppskatta
des av eleverna.

Veckan fortsatte med olika aktivi
teter enligt kursplanen, mycket flyg
även denna vecka. Samtliga elever i
SK 2 samt instruktörerna erbjöds en
flygtur men SK 60. Eleverna delades
upp i grupper och när några flög fick
de andra prova på JAS 39 simula
torn.
Kursen avslutades med en uppställ
ning i parken utanför mässen, där

Även segelflyg provades på

anslöt också 118 stycken anhöriga
för att se när deras ungdomar kom
marscherande och ställde upp inför
flottiljchefen. C F 7 höll därefter ett
väldigt uppskattat anförande. Efter
att alla fått sitt kursintyg kommen
derades ”Höger-Vänster-Om” och
kursen upplöstes.
Ulf Leijon
Bitr. skolchef

Skolan uppställd för avslutning

Folkförankring diskuterades
i Almedalen
Antalet organisationer, arrangemang
och besökare var rekordstort under
årets Almedalsvecka i Visby
Under temat ”Vinst varje gång”
kunde besökarna få information om
den frivilliga försvarsverksamheten.
Genom att gå med i en frivillig för
svarsorganisation stärker du samhäl
let i ett kris- eller katastrofläge. Du
kan hjälpa dig själv, din familj och
dina medmänniskor. Det vinner alla
på. Varje gång! Detta var budskapet
som ett antal frivilliga försvarsorga
Från vänster ledamöterna från försvarsutskottet Annicka Engblom (M),
Peter Hultqvist (S) och Allan Widman (FP) diskuterar frivillig försvarsverksamhet.
nisationer förmedlade till besökarna
som under veckan passerade vår
monter.
(www.vinstvarjegang.se)

GS Kent Ahlqvist, FRO och GS Ossi
Koukkula FVRF under ett dagspass
i montern

Ett flertal försvars- och säkerhetspolitiska seminarier genomfördes av
flera olika arrangörer. Under rubri
ken den frivilliga försvarsverksam
hetens betydelse för folkförankring

en arrangerade Försvarspolitisk Arena
till
sammans med de frivilliga för
svarsorganisationernas samarbets
kommitté FOS, ett välbesökt semi
narium. Datum 30 Juni.
(www.youtube.com/user/
FPAalmedalen)
Ossi Koukkula
på plats i Almedalen för FVRF
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SOMMARKURSKOMPANI - GIVAKT!
Planeringen inför sommarkurskom
paniet påbörjades redan i november
2013 då kompanichefen och de bli
vande plutoncheferna samlades för
att diskutera erfarenheterna från fö
regående års sommarkurskompani.
Vi kom snabbt fram till att göra nå
got annorlunda i år. I år skulle ung
domsidrottsmärket ligga som en röd
tråd genom hela utbildningen. Allt vi
gjorde skulle på något sätt knyta an
mot den. Månaderna gick snabbt och
plötsligt var det dags att köra igång.
Fredagen vecka 27 stod 51 stycken
ungdomar från olika samhällsklas
ser, i olika skeden i livet och med
olika erfarenheter utanför F 17:s
grindar. Dessa 51 ungdomar skulle
jobba och kämpa ihop under två
strapatsfyllda veckor. Vissa av dessa
ungdomar skulle aldrig ha träffats el
ler samarbetat under andra förutsätt
ningar än i Flygvapenregions Syds
Sommarkurskompani.
Många har skaffat vänner för livet,
Facebook har blivit berikad med en
ny grupp. Mycket kan hända! Under
utbildningen har det hänt och sagts
en massa roligt som kommer att för

Perfekt rättning från kåsa till elev
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Förövning med kaliber .22 inför skarpskjutning på skjutbanan
bli en hemlighet för övriga utanför
kompaniet. ”SORRY”
Inryckningen blev nog en chock.
Många nya regler och strukturer
skulle följas, uniformsmärken skulle
sys på uniformen, sängar skulle bäd
das, logement och toaletter skulle
städas och att på ett nytt sätt bli till
sagda som många ungdomar inte var
vana vid. Den första helgen gick
åt för att sätta struktur, ordning och
en prägel som befälslaget var nöjda
med.

Under kursen har det genomförts
segelflyg på Kronobergshed, någon
av ungdomarna fick använda sig av
”PÅSEN”. Skjutning genomfördes
med mycket bra resultat på F 17
skjutbana trots att tacosen sprutade
ut ur öronen. Orienteringen genom
fördes i två steg. Första steget på
orienteringsklubben var i Karlsnäs
norr om F 17, där kom alla, vissa
mer vilsna än andra i mål. Andra ste
get genomfördes som en strapats på
ca 2,5 mil där alla kom i mål. Alla 51
ungdomar har presterat mycket bra.
Det är roligt att se alla prestera på
deras egna individuella nivåer. Sim
ningen var det moment som skulle
etsa sig fast mest då elementet vat
ten är jobbigt för många. Där fick
ungdomarna välja på 200, 500 eller
1000 m. Många valde de lägre dis
tanserna direkt men många valde att
förlänga till de högre distanserna un
der simningen. Ett kämpigt moment
för samtliga.
Löpningen genomfördes på F 17
område på en slinga som var 5km.
Där fick ungdomarna välja mellan
3, 5 eller 10km. Många utav ungdo
marna hade aldrig sprungit mer än 3
km. Detta moment blev nog en stor
tillfredställelse hos många då de kla
rade av 5 eller 10 km.

När jag nu den 24 augusti 2014 sitter
och tänker tillbaka på 2014 års som
markurskompani känner jag en stor
glädje över att ha träffat 51 styck
en ungdomar som fått nya vänner,
byggt på sitt självförtroende, vågat
utmana sina gränser och bevisat för
sig själva att inget är omöjligt.
Till elever ur sommarkurskompaniet
där ute! Oavsett om ni väljer en väg
inom Försvarsmakten, Frivilligrörel
sen eller en civil karriär så kom ihåg
att ta med ert självförtroende, er pre
station in i framtiden. Ni kan mer än
ni tror!
Med vänlig hälsning
Lt Johan Petersson
C 14. Sommarkurskompaniet

Maten sägs vara halva födan, här smakar det gott

IK Övningsledare – En helhetsutbildning
En elevs betraktelse: Mina förvänt
ningar inför kursen var försiktigt
optimistiska. ”Det kan väl vara bra
att repetera vad man hittar i säker
hetsinstruktionerna”. Det blir väl att
sitta inomhus och finlira på millime
terpapper, beräkna riskområden?
Under kursen började jag alltmer för
stå verksamhetssäkerhetsperspekti
vet som en kvalitativ tillgång för
sammansatta övningar. Delar som:
FM värdegrund, FM pedagogiska

grundsyn, fysiskt stridsvärde och
utvecklande ledarskap bildade en
meningsfylld helhet som jag sällan
känt så rätt. Nu fick begrepp som
riskanalyser, tidsfaktor, riskfaktor,
förebyggande åtgärder, sjukvårdsbe
redskap en helt ny mening för rollen
som ”övningsledare”.
En bidragande orsak till varför min
upplevelse blev så positiv var kurs
ledningens förmåga att göra oss

elever delaktiga och engagerade i
kursen. Genom hela kursens samla
de kompetens kunde vi ibland kom
ma fram till att allting inte är alltid
rätt eller fel, ibland behöver man gå
till sina erfarenheter och omdöme.
Kursupplägget var varierat med teo
ri, praktik och erfarenhet vilket inne
fattade även rek i terrängen samt be
rättelser från olika insatser vilket på
ett bra sätt bidrog till helheten. Kar
ta, kompass och plastfolie är grun
den men numera finns även stöd för
riskområdesberäkningar med hjälp
av datorprogram och GPS.
Jag rekommenderar kursen för dig
som någon gång tänkt att säkerhets
frågorna är ett hinder för verksamhe
ten, här finns en möjlighet att vända
på perspektiven och se samman
hangen på ett nytt sätt.
Tack för en mycket givande kurs!

Djupt koncentrerade elever på väg mot övningsledarekompetens

Mikael Sjöberg/FVR S
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Grenadier en fortsatt alpin utmaning
Årets upplaga av Grenadier utspe
lade sig i Gleinach strax söder om
Klagenfurt i Österrike. Grenadier
är en militär patrullfälttävling som
anordnas av österrikiska armén med
deltagare från hela Europa samt
USA. I år var Nederländerna, Tysk
land, Tjeckien, Finland, Danmark,
Storbritannien, USA, Sverige och
givetvis värdnationen Österrike re
presenterade. Man tävlar i tremanna
lag och det finns både frivilliga och
professionella soldater i startfältet.
Det svenska laget bestod av Michael
Fogelqvist, Björn Kaijser samt un
dertecknad. Detta var femte året jag
deltog, tredje gången för Micke och
Björn var rookie denna gången.
Efter invigningsceremonin bjöd mån
dagen på fyra utbildningsstationer:
STG77 (automatkarbin), MG76 (kul
spruta), mörkerhjälpmedel+sim-fire
utrustning och sjukvård. De taktiska
momenten var omhändertagande av
skadad, assistera polis vid brotts
platsundersökning samt positionsbe
stämning en bit upp på berget – egen
och avlägsen plats. Vi gjorde bra
ifrån oss!
På tisdagen började första etappen
på alpmarschen, berget för i år var
Kosiak (2024 h.ö.h). Vägen dit bör
jade med jaktstart från Gleinach till
första check point tre kilometer bort.
Händelselös vandring mestadels ge
nom bebyggelse. Andra check point
ytterligare fem kilometer bort. Däri
från gick vi längs en vandringsled

Vår Rookie med siktet inställt på ett
bra resultat
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genom en djup och smal bäckravin.
Hissnande stup och stundtals klätt
ring längs stege. Otroligt vacker na
tur! Tredje check point innehöll tre
stationer; söka igenom ett bergrum
efter terrorister och bekämpa dessa,
social patrol och träffa klanledaren
samt igenkänning av pansarfordon
och vapen. Lång väntan...
På väg därifrån blev det cat crawl på
rep över en 35 meter djup bäckravin
(jätteläckert) för att framåt 18-tiden
nå check point 4 tillika nattläger. Vi
åt middag på ett gasthaus och vilade
därefter. Vid 21:30 drog vi ut på en
spaningsrunda men hittade tyvärr
inte riktigt rätt i mörkret.
På onsdagen började den riktiga alp
marschen, mulet, regn och riktigt
leriga och branta stigar. Efter ett tag
klarnade det upp och solen tittade

Här gäller det att hålla rätt
på det mesta
fram. Hård vandring men väl mödan
värt när vi väl såg utsikten från top
pen. Nedstigning med vätskekontroll
ett nytt gasthaus och sedan ner sam
ma leriga branta stig som vi gick upp.
Det var riktigt jobbigt. Väl nere gavs
skjuts tillbaka till Gleinach, dusch,
torra kläder och sedan Edelweissceremoni på kvällen. Edelweiss
utdelas efter avklarad alpmarsch.
Torsdagen kom att gå i ett svep, först
enskild patrullstig i urban miljö med
mål att bekämpa längs vägen. Sim-

Vårt lag på Alpens topp
fireväst på, några av målen sköt till
baka/kastade handgranater. Taktisk
framryckning, magasinsbyte, hopp
ut genom fönster osv. Avslutningen
här bestod i att ladda ksp MG76 och
bekämpa mål på fältet från tredje vå
ningen i MOUT-anläggningen.
Därefter följde en gruppvis flyktöv
ning med påföljande orientering.
Varje ny kontroll gav koordinater
till nästa kontroll. Åter på campen
återstod handgranatskast - längd och
precision följt av utvärdering och
återkoppling av social patrol några
dagar tidigare. Dagen för vår del
var slut vid 14-tiden och väntan på
avslutningsceremoni och middag.
Tyvärr var det ingen skarpskjutning
alls i år, som skäl angavs budgetskäl.
Av 21 startande lag kom vi på fjor
tonde plats. Våra styrkor låg i taktis
ka moment och svagheterna främst
inom orientering.
Ett danskt lag vann, britter kom
tvåa och tyskar på tredje plats.
Med lite tur blir det Grenadier även
nästa år..?
Ingvar Sennfors,
lagledare Odens Korpar

Ungdomstävling i Polen
Ännu en gång har ungdomar ur
FVRF varit i Polen och deltagit i
tävlingar där. Dessa tävlingar firade
i år sitt 20 årsjubileum. Tävlingarna
ingår i ett program som beslutas och
sponsras av det polska försvarsmi
nisteriet och har som syfte att ge
främst polska ungdomar – men även
deltagande ungdomar från andra
länder – möjligheter till aktiviteter
som är utvecklande, enande och inte
minst roliga.
I år hade jag förmånen att tillsam
mans med Charlotte Andersson – in
struktör från region Väst – vara till
sammans med 10 ungdomar i deras
förberedelser och tävling i Polen.
Som ”pricken över i” placerade sig
det svenska tjejlaget på en mycket
hedrande andra plats. Ser fram mot
nästa års tävlingar som kommer att
genomföras i närheten av Krakow.
Jan Otterström
Utbildningschef FVRF

I laget ingick i år: Stående: Oliver Hansson, Anton Wilhelmsson,
Jonathan Nyberg, Olivia Rönnqvist, Erik Bäckström, Amanda Foley
Knästående: Felix Arbman, Erika Perleroth, Denusha Sharma,
Josephine Berggren
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Instruktörskurs Handledare
– ledarskap i fokus
Under ett veckoslut, tre dagar, i mit
ten av april anlände sju förväntans
fulla instruktörer till Frivilligsko
lan i Halmstad för att vidareutbilda
sig till handledare. På plats hälsade
skolchefen mj Peter Kriborg delta
garna välkomna till kurs. Deltagar
na, som kom från fem olika frivilliga
försvarsorganisationer hade antagit
utmaningen att höja sin kompetens
inom instruktörsrollen och därige
nom kunna utvecklas till en duktig
och framgångsrik handledare.
Syftet med kursen är att tillföra de
frivilliga försvarsorganisationerna
kompetenta handledare som kan
handleda blivande instruktörer vid
såväl grundläggande instruktörsut

bildning, IK G och IK T som inom
de olika tjänstegrenarnas fackutbild
ning.
Tyngdpunkten på kursen låg på det
som man inom Försvarsmakten ta
lar om det utvecklande ledarskapet,
framför det konventionella, vilket är
Försvarsmaktens ledarskapsmodell.
Utvecklande ledarskap känneteck
nas av att handledaren uppträder
som föredöme och lyfter upp frå
gor om moral och etik samt agerar
utifrån en synliggjord värdegrund.
En utvecklande handledare utmärks
även av inspiration och motivation
i syfte att stimulera delaktighet och
kreativitet samt av personlig omtan

ke om eleverna som handlar om att
ge stöd men också att konfrontera i
ett gott syfte, både för eleven och för
organisationen, säger kurschefen kn
Thomas Nylin.
IK Handledare är en kurs med många
inslag av fördjupning och reflektion
kring instruktörsrollen och handle
darskap såväl på sina egna styrkor
och utvecklingsbehov.
Att vara handledare innebär möjlig
heten att medverka till den blivande
instruktörens utveckling och samti
digt att få se på sig själv i nytt ljus,
fortsätter en av deltagarna.
För att bli en duktig och kompetent
handledare bör man så tidigt som
möjlig ut i verksamheten och til�
lämpa sina handledarkunskaper och
färdigheter. Ett tips är att också gå
kurserna Utvecklande Ledarskap,
UL och Utveckling av Grupp och
Ledare, UGL.
Till sist kan jag verkligen rekom
mendera den här kursen för de per
soner som vill utveckla sig inom
instruktörsrollen och bli duktiga
handledare – så tveka inte, sök och
genomför instruktörskurs handleda
re. Var inte rädda för att utveckla det
goda ledarskapet.

Kn Thom Gustafsson ger feedback till IK HL-eleverna

Mihai Saulescu/Instruktör och elev

Till riksstämman den 18-19 oktober på LSS har regioner och förbund
utsett totalt fjorton ledamöter att representera dem vid stämman.
Därutöver är ca 40 övriga inbjudna till stämman
24

