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Cecilia gör tummen upp för Flygvapenfrivilliga! 

Sök till våra HvUndkurser
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Foton, utan uppgift om fotograf,  
är tagna av FVRF.  
Citera gärna tidningen men ange  
alltid källan

För insänt material ansvaras ej. 
Vi förbehåller oss rätten att redigera  
och för   korta artiklar för att passa  
format och spara plats

Tryckt på Ljungbergs Tryckeri, Klippan

Claes Ersing 
har ordet

Vänner, FVRF:are

En ny säsong står för dörren och en 
mängd utbildningar och aktiviteter 
sätter fart.

Som ny Styrelseordförande satte det 
också fart.

Bestämde mig för att försöka träffa 
så många som möjligt så fort som 
möjligt för att få en bild av hur det 
står till i regionerna.

Har hunnit att besöka regionerna i 
syd, väst, öst och mitt, på deras res-
pektive stämmor. Har träffat många 
medlemmar och har kunnat skapa 
mig en ganska klar bild.

Norr och Markförsvarsförbundet lig-
ger på tur.

Vi har länge försökt att få nya skarpa 
uppgifter för våra medlemmar som 
blivit för gamla eller färdiga med 
ungdomsutbildningen. Här har det 
varit lite trögt, men vi ger oss inte 
och fortsätter söka.

Röda Korset har bestämt att frånsäga 
sig utbildningen i stridssjukvård och 
där har vi anmält intresse att få över-
ta. FVRF har tidigare haft sjukvårds-
mannautbildning, bl.a i Östersund, 
så detta kan passa bra.

Detta och en hel del annat, som pas-
sar in i vår verksamhet, med Flyg-
vapnet som uppdragsgivare, är på 
gång.

Ungdomsutbildningen fortgår och 
ökar, bra, vuxenverksamheten ”un-
der lupp” och för oss som passerat 
bäst före datum spirar så smått seni-
oraktiviteter.

Men…
Utan att vi är aktiva och anmäler oss 
och genomför de kurser och aktivi-
teter som finns (kolla hemsidan) blir 
det ingenting.

Vi har också möjlighet att delta i 
en hel del av övriga organisationers 
verksamhet.

Ta med kompisarna, rekrytera, vi be-
höver bli fler!

Målet ska vara ett ”livslångt” med-
lemskap i FVRF, från unga år till ol-
dies som jag.

Vi ses  
Claes-G.
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Vårt huvudmannaskap att grund-
utbilda alla frivilligorganisationers 
instruktörer fortsätter att utvecklas 
i samarbete med övriga organisatio-
ner.  Både de grundläggande och de 
tillämpade kurserna har funnit sina 
former och fastställts av HKV. Vi 
fortsätter att utveckla kurser för Kur-
schefer och Handledare. Vi arbetar 
nu aktivt för att de som genomfört 
grundläggande instruktörsutbild-
ningar skall tilldelas en militär grad. 
Detta är angeläget eftersom instruk-
tören är en föregångsman som ge-
nomför sin tjänst i militära miljöer.  
Lika viktiga som den grundläggande 
utbildningen är de kurser som er-
bjuds till de instruktörer som arbe-
tat aktivt under många är, men som 
behöver delges nyheter och föränd-
ringar. Om Du har en grundutbild-
ning som är 5-10 år tillbaka, bör du 
således anmäla dig. Vi kommer även 
att arbeta fram specialistkurser för 
Ungdomsinstruktörer, vilket varit 
efterfrågat under många år. HKV ser 
för närvarande över ersättningen till 
bl.a. instruktörer. Det är angeläget 
att de nu mycket gamla nivåerna an-
passas så att vi får skälig ersättning. 

Under många år har Flygvapenfrivil-
liga föreslagit Flygvapnet att uppdra 
åt oss att genomföra all deras ung-
domsutbildning som nu görs i form 
av sommar- och vinterutbildning 

Flygvapenfrivilliga har  
bra luft under vingarna 2013!

under 1-2 veckor i flottiljernas regi. 
Vi har ca 1700 ungdomar, 15-20 år, 
som vid flera tillfällen under året 
genomför olika stegutbildningar. Vi 
anser att ett flerårigt engagemang 
skapar bästa förutsättningar för re-
krytering till Försvarsmakten. Om vi 
dessutom tillsammans skapar några 
vassare kurser, med stark förbands-
prägel under några sommar- och 
vinterveckor, så kommer vi att skapa 
en mycket bra och efterfrågad verk-
samhet som grund för framtida an-
ställning. Vi föreslår således åter att 
HKV skall uppdra åt oss att senast 
from 2014 ansvara för Air Camp 
samt vinter- och sommarkurser, med 
stöd från varje förband och skola. 
Detta passar bra ihop med de nyli-
gen reviderade bestämmelserna för 
vår ungdomsutbildning.

Flygvapenfrivilliga har sedan många 
år i uppdrag att bemanna vissa be-
fattningar inom Hvundkompanierna. 
Uppdraget är dock litet och våra 
medlemmar har en större potential. 
Vi har föreslagit Rikshemvärnsche-
fen att vi är beredda att rekrytera, 
utbilda och bemanna de särskilda 
plutoner som bör ha som uppgift att 
bevaka och skydda flygstridskrafter-
nas nya utökade bassystem. Med en 
bred erfarenhet och kompetens från 
flygbassäkerhetstjänst samt flygbas-
jägartjänst skulle Hemvärnet kunna 

tillföras en efterfrågad bemannings-
resurs.

Under 2012 hade Flygvapenfrivilli-
ga i uppgift att tillsammans med öv-
riga organisationer rekrytera, utbilda 
och genomföra högvaktstjänst. Vi 
fortsätter nu med att skapa grunder 
för en större resurspool av kvalifice-
rade individer som vid efterfrågade 
tillfällen under 2013 och framöver 
kan åta sig uppgiften att skydda de 
kungliga slotten. Uppgiften måste 
dock formaliseras av HKV genom 
uppdrag och resurser för att i tid 
kunna bygga efterfrågad pool. Som 
medlem får du en bra utbildning och 
erfarenhetsrik vakttjänst.

Jag vill uppmana alla att titta sig 
omkring bland medlemmarna och 
föreslå lämpliga individer, såväl 
ungdomar som vuxna, att söka våra 
olika utbildningar såsom GU-F och 
IK. Vår verksamhet behöver fler in-
struktörer samt ökad bemanning i 
våra befattningar.

På vår hemsida ser du även att det är 
dags att anmäla intresse för att delta 
i ungdomstävlingarna i Polen och 
Hemvärnet samt att söka till höst-
kursen i Lettland.

Roland Sterner 
har ordet
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Riksförbundsstyrelsen 2013-2014

Går nu in på min 3.e mandatperiod i riks för-
bundsstyrelsen.  Jag är 34 år och bor i Halmstad 
där jag arbetar som sjuksköterska på Hallands 
Sjukhus. Militärt är min bakgrund bassäker-
hetstjänst.
 Under denna mandatperiod kommer jag 
bland annat att arbeta med rekryteringsfrågor. 
Frågor jag värnar om är instruktörstjänst och 

bassäkerhet och genom min placering inom ett 
Hemvärnsunderrättelsekompani kommer jag 
även följa denna utveckling och hur det påverkar 
vår organisation. 

Richard Chronquist

Styrelseordförande

Jag har under många år varit engagerad i verksam-
heten och bland annat varit ordförande i Nissans 
Flygvapenförening samt ordförande i Flygvapen-
frivilligas valberedning.
 Min målsättning är att vi måste arbeta vidare på 
att få fram fler uppgifter som vi kan stötta Flyg-
vapnet med.

Vice ordförande

En del känner mig som Tell, har varit aktiv i FVRF 
sedan slutet på 80-talet, då jag tog klivet från luft-
värnet och omskolade mig inom markförsvar och 
närskydd med placering i Flygvapnet.
I dag är jag aktiv på bataljonsnivå i Hemvärnet, 
jag jobbar civilt som trafikplanerare men ängnar 
en stor del av min tid till att vara instruktör och 
kurschef för bland annat GU-F, tycker instruk-

törstjänst och ledarskap är viktiga frågor att jobba 
med. 
 Ser med spänning fram emot kommande ut-
maningar i Riksförbundsstyrelsen och det viktiga 
arbete som väntar i dessa omorganisationstider. 
Framtidens frivilliga vill jag ska kunna se fram 
emot en aktiv och viktig roll i Försvarsmakten 
och inom Flygvapenfrivilliga.

Började min militära utbildning 1971 och utbil-
dades till radarjaktledare.
 Tog officersexamen1974 och tjänstgjorde som 
radarjaktledare, kompanichef, strilchef och stabs-
chef vid F17. Placera des vid Högkvarteret och 
blev därefter chef för Södra flygkommandostaben 
och avslutade min tjänstgöring i Försvarsmakten 
med att vara chef för F 17 2003-07.

 Sedan 2007 har tiden ägnats åt att renovera och 
förbättra fritidshuset och villan, föryngra trädgår-
den, segla, åka motorbåt från Kalmar till Berlin, 
spela klarinett, resa i Europa och Asien, digitali-
sera foton, diabilder och 8 mm smalfilmer, skriva 
och läsa böcker och mycket annat roligt som inte 
hanns med under tiden i arbetslivet. 

Lars Lundell

Rickard Törnstråle

Född och uppvuxen i Luleå, 21 år.

Jag började som ungdom 2009 och känner att jag 
helt klart har hunnit med en del sedan dess. Jag 
har varit med i FVR N styrelse och suttit som ung-
domsrepresentant i Riksförbundsstyrelsen, jag är 
utbildad allmäninstruktör samt Värdegrundsin-
struktör.
 Just nu studerar jag psykologi och ledarskap 

vid Luleå Tekniska Universitet och ser alltid fram 
emot att få kombinera de kunskaper och erfaren-
heter jag får från min psykologiutbildning till-
sammans med de kurser jag har gått inom FVRF 
(samt andra friv. org.) och de kurser jag agerar 
instruktör på. Det absolut roligaste jag vet är att få 
hålla ledarskaps- och värdegrundslektioner med 
ungdomarna i FVR N.

Helena Dahlén

Claes Ersing

 Flygvapenfrivilliga har en fantastisk ungdoms-
verksanhet som vi ska vårda och utveckla på alla 
tänkbara sätt.
 En av mina ambitioner är att få ökat engage-
mang bland våra vuxna medlemmar. Vi måste 
fortsätta utveckla flygvapenfrivilliga för framtida 
utmaningar.
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Till vardags arbetar jag på Handelsbanken och är 
chef för bankens samtliga kredit- och betalkort. 
Jag är gift och har tre barn och en hund, labrador 
m/svart. Bor sedan 17 år tillbaka på Värmdö.

Det skall bli riktigt roligt och utmanande att få 
verka inom Riksförbundsstyrelsen. Var tidigare 
verksam inom styrelsen under ett flertal år, är 

Kort om mig själv: 
Jag är 44 år har tre barn med min fru Monica,  
varav två är utflugna. Jag gjorde grundutbildning 
som bärgningschef på regementet T3 1985, 
sedan blev det Hemvärnet där jag i dag har 
uppgift på insatskomp. I  ledning jag har arbetat 
med ungdomsutbildning både FBU och FVRF 
i några år. På min fritid är det jakt som gäller 

Ansvarig ungdomsverksamhet

Mitt namn är Josefine Granberg, 18 år gammal 
och är ungdomsrepresentant i Riksförbundssty-
relsen. Jag kom i kontakt med Flygvapenfrivilliga 
sommaren 2009 genom Air-Camp och har varit 
aktiv medlem sedan dess i region Öst. För tillfäl-
let bor jag hemma och går sista året på gymnasiet. 

Stefan Holes

Lars-Gunnar Sandgren

Bernd Priemer

Josefine Granberg

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

Mitt namn är Otto Bröms är 19 år bor i Göteborg 
och är ungdomsrepresentant i Riksförbundsstyrel-
sen. Jag är aktiv medlem i Flygvapenregion Syd 
och har bla varit med och tävlat i Polen 2012.

Otto Bröms

Jag sysselsätter mig med träning och musik på 
fritiden, försöker även att umgås med mina vän-
ner så gott som tiden räcker åt. Mina planer för 
framtiden är att göra GMU och på så sätt få in 
en fot i Försvarsmakten, helst Flygvapnet. Sedan 
barnsben har jag varit flygintresserad och i och 
med det intresset har drömmen om att flyga ett 
eget flygplan eller helikopter formats. 

Om  mig: Född 1952 och boende i Rönninge söder  
om Stockholm sedan 1968. Speciallärare på gym-
nasiet och reservofficer (RO/Mj) i FV sen 1973. 
 Har huvudsakligen arbetat med det optiska luft-
bevakningssystemet fram t o m LOMOS.
 Från 1974 och framåt har jag arbetat med fri-
villigutbildning inom Flygvapnet, först på Bung-
eskolan i många år och inom FVRF. Har varit 
ordförande i Gripsholms Flygvapenförening, Sty-

relseledamot i Bråvalla Flygvapenförbund och 
är nu ordförande i FVR Ö och medlem i FVRF:s 
styrelse.
 1989-90 arbetade jag som FN-observatör i 
Mellanöstern på Golanhöjderna.
 Behärskar tyska, engelska och till en del hol-
ländska & franska.
 Övriga intressen är bl a tennis, skidåkning, re-
sor och föreningsliv av olika slag.

medlem i FVRF sedan början av 90-talet.  Jag är 
utbildad till Kompanichef.

I styrelsearbetet ska vi arbeta med att förverkliga 
stämmans beslut med att utveckla FVRF, framför 
allt att stödja rekrytering av fler medlemmar samt 
samverka med andra frivilligorganisationer.
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Den 26 februari genomfördes en 
formell avtackning på kansliet i 
Stockholm av Peter Lagerblad och 
Ola Gynäs. Peter hade efter 8 år som 
Riksförbundsordförande samt Ola 
efter sex år som Riksförbundsstyrel-
seordförande avsagt sig omval. 

Många representanter, från våra re-
gioner och förbund samt från andra 

Högtidlig avtackning

Ola Gynäs, Britt Bohlin och Peter Lagerblad Vik ÖB Jan Salestrand och  
MSB GD Helena Lindberg

frivilligorganisationer och samver-
kande myndigheter, mötte upp för 
att visa sin uppskattning för det stora 
engagemang som Peter och Ola visat 
i vår frivilligverksamhet. 

Vik. Överbefälhavaren Generallöjt-
nant Jan Salestrand framförde För-
svarsmaktens uppskattning liksom 
generaldirektören för MSB Helena 

Lindberg. Kurt Maier överlämnade 
regioners och förbunds gemensam-
ma presenter och vår nye Riksför-
bundsordförande Britt Bohlin de-
korerade Peter med Riksförbundets 
kungliga medalj i guld samt Ola li-
kaledes i silver.

Roland Sterner

Ett stort tack till Regioner och Förbund  
samt alla övriga som uppvaktade oss i  

samband med avtackningen den 26 februari.  
Vi är mycket tacksamma  
för de fina presenterna! 

 Peter Lagerblad  - Ola Gynäs
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Flygvapenfrivilliga genomför i som-
mar två av årets GU-F. De genom-
förs i Halmstad respektive Luleå.

Kursen omfattar grundläggande all-
män militär utbildning för frivilliga 
- sjukvårdstjänst, vapentjänst, fält-
tjänst, skyddstjänst, om Försvarets 
värdegrund med mera. Kursen leder 
mot möjligheten att utbilda sig vi-
dare dels till befattning i Hemvärnet 
och dels till frivilliginstruktör.

Du kan läsa mer om GU-F på
www.frivilligutbildning.se

Du gör din ansökan via FVRF hem-
sida under utbildning/kurskatalog.

Ansök till sommarens GU-F

Flygvapenfrivilliga har för år 2013 
fått fortsatt förtroende att rekrytera 
och utbilda personal från de frivil-
liga försvarsorganisationerna i hög-
vaktstjänst. Utbildning i vapentjänst 
där även det årliga kompetensprovet 
ingår har genomförts. 

Utbildningen som nu har genomförts 
syftar till att upprätthålla kompe-
tensen hos de befintliga soldaterna, 

samt utöka högvaktspoolen med fler 
frivilligsoldater.

I dagsläget har vi 33 soldater som 
är grundutbildade med godkända 
kompetensprov AK 5C samt giltiga 
skyddsvaktsförordnaden. MEN vi 
behöver bli fler, så 20-30 man till i 
högvaktsstyrkan är ett direkt behov. 
Så anmäl dig via www.fvrf.se. 

Högvaktstjänst och Prinsessbröllop

Inför Prinsessan Madeleines och 
Christopher O´Neills förestående 
bröllop den 8 juni ska Flygvapenfri-
villiga delta med en hedersvaktstyr-
ka på 50 man, där finns fortfarande 
några plaster kvar, så samma här, 
anmäl dig på vår hemsida.

Tord Wallin                                                                                                                                           
                                FVRF/Utbavd

Copyright Kungahuset.se
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Flygvapenfrivilliga i södra Sverige 
har sedan länge ett utbyte med dans-
ka Flyverhjemmeværnet. Med tiden 
har vänskapsband knutits som resul-
terat i inbjudningar att delta i varan-
dras verksamheter. För tredje året 
i rad har vi deltagit i övningen Blå 
Negl med hunter force Odins Ravne.

Övningen Blå Negl (Blå Nagel) 
går av stapeln sista helgen i febru-
ari varje år och arrangeras av Hjem-
meværnsdistrikt Sydøstjylland och 
Hjemmeværnskompagni Fredericia. 
Övningen är i grunden en kombine-
rad flykt- och överlevnadsövning, 
deltagarna tävlar i två- eller sex-
mannalag och förflyttar sig taktiskt 
mellan olika stationer och där de ge-
nomför moment. Deltagarna prövas 
i överlevnadskunskaper över tiden 
och i enskilda färdigheter vid de oli-
ka stationerna. Utöver detta ska del-
tagarna undvika att fångas av hunter 
force mellan stationerna. Varje sta-
tion genererar poäng efter prestation 
och även totala tiden att förflytta sig 
räknas. Om lagen blir tagna får de 
avdrag i poängsammanställningen.

Stationerna i år bestod av bl.a:
Orientering • Skytte • Handgranats-
kast   ning, • Sprängning • FX-skytte 
(tak tiskt skytte, korta avstånd med  
FX-ammunition) • Hjulbyte på Ge-  
län dewagen • Övergång av vatten  -
drag • Fälthinderbana • Åtgär der vid 
skadeplats.

Sträckan de tävlande förflyttar sig är 
fågelvägen ca 45 km men det kan bli 
upp till det dubbla för att undgå upp-
täckt. Deltagare i övningen är både 
professionella soldater, hemvärn och 
frivilliga. I år kom de nästan 200 
tävlande från Danmark, Tyskland, 
Norge, Frankrike, Sverige och Fin-
land. 

Blå Negl - 
kylig övning i Danmark

Bemanning av stationer, logistik, 
hunter force och så vidare engagerar 
uppemot 400 personer, varav cirka 
200 i hunter force fördelade på fyra 
”kompanier”. Vårt kompani, Odins 
Ravne, bestod i år av en dansk, en 
finsk/dansk och en svensk/dansk 
”deling”. Många bekanta ansikten 
från både Danmark och Finland se-
dan tidigare deltagande, lite grann 
av samma känsla som att träffa sina 
kusiner igen, infann sig fort.

Vi anlände till vår del av övnings-
området på fredagen vid 15-tiden. Så 
fort vi hälsat på övningsledningen 
gav vi oss ut i terrängen och rekog-
noserade. Vi hade fått i uppgift att 
agera mellan de tre stationerna i den 
sydvästra delen.  Planering, kartre-
kognosering, taktik – hur skulle jag 
förflyttat mig genom området om jag 
var jagad, kontrollera verklighetens 
överensstämmelse mot kartan och 
sedan gruppering på plats. Vår ”de-
ling” bestod utöver oss 6 svenskar 
också av 5 danskar. Med en lagom 
blandning kunde vi sätta ihop tre 
patruller, två mer eller mindre sta-
tionära och en rörlig över området. 
Åter till vårt basläger fick vi de sista 

ingångsvärdena, bildförstärkare, va-
pen och radio. Väderprognosen sa; 
några minusgrader, mulet och ihål-
lande vind vilket betydde kall natt.

Redan strax efter 18-tiden fick vi vår 
första fångst, via radio rapporterar vi 
till övningsledningen tidsnummer, 
lagnummer och position för tillfång-
atagandet. Vid 21-tiden hade vi två 
lag som var lite svårare att lokalisera 
så vi begärde assistans av hundar. 
Två ekipage anlände inom en halv-
timme och ytterligare en halvtimme 
senare var lagen hittade och identi-
fierade. Resultatet för första natten 
blev 11 fångade lag och vi utvärde-
rade vår taktik. Lagen hade till stor 
del använt de ledstänger i naturen 
som vi förutspått och en av våra sta-
tionära poster hade ensamt tagit 7 
lag. Jag beslöt att fortsätta på samma 
sätt inför andra natten vilket även 
bekräftades av övningsledningen.

Övningen börjar på fredagen klock-
an 18 och slutar på söndagen klockan 
6. Stationerna där moment genom-
förs är stängda under dygnets ljusa 
timmar, vilket gör att för oss går den 
tiden åt till sömn. Även de tävlande 
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vilar under lördagen, men de måste 
göra även det taktiskt, då hundpa-
truller är ute och letar efter dem.

Inför sista natten grupperar vi oss på 
liknande sätt, vädret ungefär samma 
som tidigare, klart till halvklart, mi-
nusgrader men hårdare vind. Ännu 
en kall natt i naturen väntade oss. Vi 
får reda på att 19 lag kommer pas-
sera vårt område under natten, vi 
lyckas fånga 12 av dem!

Övningen för vår del resulterar i 
erfarenhetsutbyte med grannlandet 
och ökad färdighet i mörker och 
kyla. Nya vänskapsband knyts och 
gamla förstärks. Vis av tidigare del-
tagande hade vi i år med oss ett pa-
trulltält med kamin, detta rönte stör-
re uppmärksamhet i danskarnas egen 
rapportering än vår insats (de har 
inget liknande tält). Alternativet till 
vårt varma tält var även denna gång 
en kall lada där den lokala farmaren 
förvarade sin halm.

Jag vill avsluta med att tacka Flem-
ming O. Hansen för inbjudan att del-

ta i övningen samt FVR S som möj-
liggjort resan. Vi som deltog från 
Sverige var utöver mig själv; Johan 
Högfeldt, Hampus Wetterlund, Karl 
Lindgren, Michael Fogelqvist samt 
Anders Möller.

Vill du läsa mer om övning Blå 
Negl, se här:
http://www2.hjv.dk/nyheder/Pages/
OevelseBlaaNegl.aspx

http://bfr-web.dk/hjvfoto/index.php/
nyhederne/13-blanegl-2013

Ingvar Sennfors/FVR Syd  
Blå Negl, delingsfører Sverige

Foto: Ingvar Sennfors och  
Søren Kruuse Jensen

Sista veckan i februari kallades 
Flygvapenfrivilligas kanslichefer till 
kansliet i Stockholm på ett tvådagars 
möte. Arbetsuppgifterna var av skif-
tande natur från att gå igenom admi-

Kanslichefsmöte
nistrativa åtgärder i medlemsregister 
till att arbeta med framtidsfrågor. GS 
Roland Sterner startade upp mötet 
med att ge sin syn på inriktning och 
mål med vårt möte. 

 Utbildningschefen Jan Otterström 
höll oss sedan aktiva med att gå ige-
nom innevarande års verksamhet, 
såväl centralt som vad som ska ske 
ute i regionerna och i markförsvars-
förbundet. Det snart färdiga arbetet 
med de nya Grundbestämmelserna 
för Ungdomsverksamheten redo-
visades och diskuterades. Flygva-
penfrivilligas verksamhet år 2014 
behandlades, där bla den regionala 
dialogen gällande förbandsstöd dis-
kuterades.
 Deltagande kanslichefer uppskat-
tade mötet och meddelade sin posi-
tiva syn på att även framgent träffas 
och arbeta tillsammans med liknan-
de frågor.

Lars Pettersson                                                                                                          
Kanslichef FVR SydGS Roland Sterner informerar Kanslicheferna
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Ännu ett sportlov – ännu en kurs.

Jag kan lova att när jag gick min 
första vinterkurs genom FVR N på 
F21, så hade inte vi detta förun-
derliga och något utmanande vä-
der som de sju tappra norrbott-
ningarna haft under detta sportlov. 
 Nu kanske ni undrar vad var det 
för väder? Då tänker jag tala om för 
er att det var ”utbildningsväder”.
 
Måndag vecka 9 var en dag då 
många ungdomar i Norrbotten 
tog sovmorgon för att vila upp 
sig, men inte dessa sju. Tidigt 
gav de sig i väg för inryckningen 
09.00 på flottiljen i Luleå, F21. 
Det var som vanligt glada miner och 
god stämning när de klev in genom 
grindarna och skrev in sig.

Information och lektioner präg-
lade måndagens schema, tisda-
gens likaså. Men onsdagen skulle 
äntligen få bjuda på fysiska och 

Regnig februari – nej tack

psykiska utmaningar för gruppen. 
Packning och skidor på, och med 
pulka meddragandes tog de sig ut 
för att orientera sig till den förlägg-
ningsplats de fått utmarkerad. Solen 
sken och det var ca 5 grader i skug-

gan och 10 grader i solen. Oron för 
att det skulle skapa styltor under 
skidorna var intensiv, men gruppen 
lyckades ändå få ett bra glid. Man 
kunde höra ett ”tack och lov” i luf-
ten när de insåg att de skulle slippa 
styltorna.

Väl framme var det bara att börja 
skotta snö och ”forma fram” en för-
läggningsplats i den hanterliga snön. 
Men den sprudlande glädjen och 
energin tog slut i takt med energin 
från maten tog slut. Och det tar ett 
tag innan man inser att problemen i 
gruppdynamiken beror på saknaden 
av intaget av mat, men när de väl 
kom på det så var det ett problem 
som löstes snabbt.
 Efter en del ”om och men” åkte 
tältet upp och förläggningen blev 
klar, belöningen för jobbet blev 
korvgrillning och lite godis.
 
Mindre lättsamt var det torsdag 
morgon när de klev upp och möt-
tes av regnet som föll. Men både 
jag och Roger Dannefrid menade 
på att även det här vädret inne-
bar en lärdom för ungdomarna, så 
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länge humöret är på topp. Men det 
var nästan som att regnet sköljde 
bort den positiva stämningen som 
eleverna hade under måndagen. 
Troligen så lockade sängarna och 
de torra strumporna allt för mycket 
för att de skulle ge upp ute i fält. 
När de hade fått i sig torsdagslun-
chens ärtsoppa och pannkakor var 
alla som duracellkaniner igen och 
jobbade på bra med vård av person-
lig och gemensam materiel.

Fredag förmiddag gick de ut genom 
F21’s grindar med en erfarenhet ri-
kare och förhoppningsvis stärkta 
band. Under veckans gång hade 
de fått som uppgift att ge varandra 
feedback på vad de tycker är bra hos 
varandra, samt vilka saker de ska 
tänka på eller förbättra. Mycket av 
det som sagts var vettigt, så därför 
hoppas jag att de har tagit till sig det 
så att de är beredda, taggade och i 
toppskick inför nästa kurs.

Det går att läsa lite mer om kursen 
på:
http://www.forsvarsmakten.se/sv/
Forband-och-formagor/Forband/
Norrbottens-flygflottilj-F-21/Nyhe-
ter/Ungdomar-pa-kurs/

Helena Dahlén 
Instruktör FVR N

I början av mars ryckte tre instruk-
törselever in på F 7 för att genom-
föra sitt sista skede i sin instruktörs-
utbildning, IK T. Eleverna hade en 
GU-F med 28 elever som ”sin” kurs 
där de fick möjlighet att öva med helt 
färska och förväntansfulla elever.

ning från tidig morgon till sen kväll 
med att följa och stötta eleverna med 
såväl handledning som feedback ef-
ter genomförda övningspass. Elever-
na som genomförde ca 6-8 lektioner/
övningar per elev var mycket nöjda 
med kursen och uppskattade möjlig-

Instruktörskurs Tillämpning på F 7

Eleverna förbereder lektioner med stöd av kursledningen

Instruktörselev Mattias Sjösten utbildar i exercis

 Dagen innan GU-F ryckte in ar-
betade instruktörseleverna med för-
beredelsearbete, allt från repetition, 
planskrivning till rek och materiell-
hantering.
 De blivande instruktörerna fick 
sig tilldelade lektioner och övnings-
pass, såväl praktiska som teoretiska. 
Övningarna hade varierande längd 
och inriktning och genomfördes så-
väl inomhus i lektionssal som ute i 
övningsterrängen.

Kursch Rickard Törnstråle och stf 
Monica Wåhlin hade full sysselsätt-

heten till att få många tillfällen att 
öva som instruktör. Skolledning Fri-
villigskolan och kurschefen GU-F 
var till stor hjälp med att möjliggöra 
instruktörselevernas tillfällen till öv-
ning med s.k. ”skarp trupp” Tack!
 Alla tre eleverna blev godkända 
instruktörer och är redan på väg ut i 
övningsverksamheten med ansökan 
om att få tjänstgöra inom såväl GU-F 
som inom ungdomsutbildningen.
  
Nästa IK T genomförs på F 21 i må-
nadsskiftet juni/juli.

Lars Pettersson
FVRF Utbavd
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Det första steget i den grundläggan-
de instruktörsutbildningen, IK G, 
som är på två veckor genomfördes i 
Halmstad i mitten av mars med sju 
förväntansfulla elever från våra fri-
villiga försvarsorganisationer. Kur-
sen präglades av högt tempo och re-
lativt hög arbetsbelastning för såväl 
elever som för kurschefen Ola Malm 
med sin ställföreträdare Lars-Peter 
Eek. 

Under första veckan genomfördes 
främst grundläggande utbildning i 
övningsplanering och ledarskap. Ett 
viktigt utbildningshjälpmedel var 
den nya boken ”Handbok Utbild-
ningsmetodik 2012”, som är framta-
gen av Militärhögskolan Halmstad. 
Eleverna förberedde sina elevledda 
övningar, förberedelserna omfattade 
bland annat rekognosering, utarbe-
tande av övningsplaner och riskana-
lyser. Under denna del av kursen fick 
eleverna verkligen lära sig vad nog-
granna övningsförberedelser innebär 
för övningens resultat. Glädjande 
nog fick vi uppleva många bra öv-
ningar under kursen.

Instruktörskurs Grunder 
vid Frivilligskolan i Halmstad

Annica Nordén genomför elevövning med kurskamraterna

Eleverna förbereder sina kommande lektioner

Under kursens andra vecka utveck-
lades många av eleverna väldigt 
mycket. Eleverna fick förbereda och 
genomföra flera övningar med sina 
kollegor vid kursen. På så sätt kunde 
alla utvecklas och dra viktiga lär-
domar av sina upplevelser, även de 
som var s.k. ”övningstrupp”. Elever 
har nu, med sina nyvunna kunska-
per och färdigheter, åkt hem för att 
förbereda sig för nästa utbildnings-
steg till att bli godkänd instruktör, 
Instruktörskurs Tillämpning.

Lars Pettersson                                                                                                          
FVRF Utbavd 

Du som är 18 år, påbörjar din utbildning till Instruktör med kursen 
GU-F. Efter denna kurs går du Instruktörskurs Grunder (IK G) och 
avslutningsvis genomför du Instruktörskurs Tillämpning (IK T).
Du har bla dagpenning under utbildningen och en skattefri premie 
när du blivit godkänd instruktör efter IK T.

FVRF- Ungdomar, bli Instruktör!
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FVR Syd genomförde sitt Årsmöte 
fredagen den 15 mars på FMTS i 
Halmstad. Årsmötet hade samlat 
ca 30 deltagare. Till mötet hade det 
inkommit fyra motioner och en pro-
position, årsmötet röstade i samma 
anda som styrelsen.  

Ordförande vid årsmötet var vice 
Regionordförande och tillika C 
MHS H, överste Hans Hansson. Vår 
styrelse ändrades inte utan det var 
omval för alla styrelsemedlemmar, 
du kan se styrelsen på www.fvrs.se.

Efter mötesförhandlingarna avsluta-
des årsmötet med en medaljceremoni 
där Kurt Maier delade ut regionens 
medalj i silver till Hans Hansson och 
Eva Järkenstedt. Flygvapenfrivilli-
gas förtjänsttecken tilldelades Rick-
ard Törnstråle och Axel Boltenberg, 
utmärkelserna utdelades av styrelse-
ordföranden i RFS, Claes Ersing.

Årsmötet avslutades på officersmäs-
sen med en gemensam ”Krigaremid-
dag”, d.v.s. Ärtsoppa med tillbehör. 
Efter middagen fortsatte vi kvällens 
gemenskap med kaffe och kaka mm 
och trevlig samvaro till sena kväll.

Lars Pettersson, FVR Syd                                                                                                                                 

Flygvapenregion Syd Årsmöte

Claes Ersing informerar om arbetet i Riksförbundsstyrelsen

Medaljörer från vänster, Hans Hansson, Rickard Törnstråle, Axel Bolten-
berg och Eva Järkenstedt

Gemensam middag på officersmässen

Det är hög tid att börja träna 
samt att söka till ungdomstäv-
lingarna på HvSS och i Polen.
Ansök via din Ungdomsledare.

Ungdomar i  
Flygvapenfrivilliga!



14

För att klara personalbehovet på 
förbandet (LSS) tillfrågades i slutet 
av 2012 tre instruktörer, Ulf, Bengt 
och Charlotta från FVRF, alla med 
mångårig erfarenhet av instruktörs-
tjänst, om de var villiga att tjänstgöra 
som instruktörer vid Grundläggande 
Militärutbildning, GMU.

Charlotta Öhgren startade sin karriär 
på I19 Boden som KB-elev och fort-
satte därefter inom lottakåren och 
hemvärnet.  Charlotta är även utbil-
dad instruktör i FVRF och instruerar 
kommande instruktörer på IK-G och 
IK-T. Detta är den 4:e GMU som 
hon tjänstgör på. Bengt Boogh är 
knuten till markförsvarsförbundet 
och tillika instruktör på flera olika 
kurser, även han med erfarenhet från 
en GMU. Ulf Leijon kommer i grun-
den från hemvärnet men är mycket 
engagerad i FVRF. Sedan 4 år till-

baka är han ungdomsansvarig FVR 
Väst samt instruktör på bl a IK-G.

Vi tre instruktörer har tilldelats oli-
ka ansvarsområden som benämns 
projekt och strimmor. Charlotta an-
svarar för CBRN (kemisk, biologisk 
och nukleär krigsföring) och TOS 
(taktiskt omhändertagande skadad), 
Bengt ansvarar för CERE-A (över-
levnad grunder), Strimma B samt har 
ansvar för transporter.  Ulf ansvarar 
för rekryternas vapenutbildning och 
verksamhetssäkerheten. 

Plutonens rekryter består enbart av 
SOU (Specialistofficersutbildning)
och OP (Officersprogrammet) vilket 
innebär att motivationsnivån är hög, 
det är en fröjd att jobba med dessa, 
de övriga officerarna i lärarlaget är 
mycket duktiga och vi lär av varan-
dra. Tack vare ett bra ledarskap från 
plutonchefen samt ett ”prestigelöst” 
förhållande mot varandra kommer vi 
att ”ro iland” detta med FVRF-flag-
gan i topp. Efter GMU ska rekryter-
na fortsätta med en KMU (Komplet-
terande militär utbildning) i Uppsala 
(LSS), då går befälslaget skilda vä-

Instruktörer ur Flygvapenfrivilliga 
tjänstgör som GMU-instruktörer

Utbildning i inrättande av eldställning

Övning i skyttegrupps framryckning GMU-Instruktörerna från vänster Ulf, Charlotta och Bengt 

gar. Ulf och en 1:e serg kommer att 
följa rekryterna och tjänstgöra som 
instruktörer på deras KMU. En kort 
summering av intrycken hittills är att 
vi frivilliginstruktörer står sig väl i 
jämförelse med YOF i många fall. Vi 
upplever att vi från frivilligleden är 
flexibla och har vanan att ”gilla lä-
get”. Vi är också lite äldre och har 
lite mer ”livserfarenhet”.  Att arbeta 
i mixade befälslag upplever vi som 
en framgångsfaktor.

Ulf, Charlotta och  
Bengt, GMU-instruktörer
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Kurschefskurs vid 
Frivilligskolan i Halmstad

Första veckan i mars genomförde tre 
blivande kurschefer sin formella ut-
bildning, Kurschefskurs, undre led-
ning av kurschefen Bo Alfredsson 
och stf kurschefen Larsåke Paulsson.

Målet med kurschefskursen är att 
eleven ska kunna verka som kurs-
chef och ta helhetsansvaret för en 
kurs och ha förmåga att planera, leda 
samt genomföra efterarbete för en 
kurs inom eget kompetensområde.                                                                                                                                

Kursen håller hög kvalitet och gäs-
tas av speciellt inbjudna föreläsare 
inom de områden som är viktiga för 
den blivande kurschefen. Exempel 
på sådana områden är personaltjänst, 
fysiskt stridsvärde, verksamhetssä-
kerhet, underhållstjänst m.fl.

Kursens röda tråd är elevernas arbe-
te med den ”egna kursen” som pla-
neras och föredras för kursledning 
och övriga kursdeltagare. När sedan 

Tord Wallin och Eric Knutsson redovisar sitt kurschefsarbete

eleven, den nya Kurschefen, åker 
hem till sin vardag och sin utbild-
ningsverksamhet har han ett mycket 
bra kursunderlag med sig att börja 
verka från.

Från Flygvapenfrivilliga ser vi Kurs-

chefskursen som en mycket viktig 
och nyttig kurs som vi vill att våra 
aktiva instruktörer genomför, NI 
BEHÖVS!

Lars Pettersson                                                                                                                 
FVRF Utbavd

Försvarets Personaltjänstförbund har 
HKV PROD FRIV:s uppdrag att 
genomföra kurser i värdegrund. En 
projektgrupp har arbetat fram ett 
nytt koncept som framförallt riktar 
sig till instruktörer. De två kurser 
som går av stapeln i höst kommer att 
rikta sig till främst GUF-instruktörer 
och tjänstegrensinstruktörer.

Varför? Projektgruppen samt HKV 
PROD FRIV:s kvalitetssäkare har 

kommit fram till att det först och 
främst är alla instruktörer som behö-
ver kunna värdegrund för att själva 
kunna hålla de värdegrundslektioner 
som varje kurs ska innehålla.

Sprid denna inbjudan till Din organi-
sations instruktörer. Ansökan görs på 
FPF:s hemsida www.fpf.a.se Klicka 
på någon av bilderna och sedan på 
”Om våra kurser”. Senast 9 augusti 
2013.

Eventuella frågor besvarar jag gär-
na, helst via mail fpf.exp@telia.com 
men även telefon 0733 – 14 92 13.

Välkommen!

Vänliga hälsningar! 
Eleonore Tham 

FPF kansli

Värdegrundskurs
12-13 oktober 2013 Frivilligskolan Halmstad - GUF-instruktörer

26-27 oktober 2013 LSS Uppsala - Tjänstegrensinstruktörer



16

Presentationen indelades i:
 • Flygvapnets förmågor
 • Insatser
 • Red Flag
 • Nationellt fokus
 • Framtiden

Flygvapnets förmågor
Inspektören gav en positiv syn på 
flygvapnets förmågor idag och i 
framtiden. Personal och materiellä-
get är gott.

I 2014 års organisation har Flygvap-
net 900 officersbefattningar, 1100 
specialistbefattningar, 1150 soldat-
befattningar och 800 befattningar 
för civila. 3200 befattningar är redan 
bemannade men det finns vakanser 
bland soldater, piloter och tekniker.

Insatser
Incidentberedskap
Flygvapnet svarar för en viktig del 
av bevakningen och insatserna längs 
Sveriges gränser, den s.k. incident-
beredskapen. 

Flygburen signalspaning ger viktig 
underrättelseinformation och flyg-
buren radarspaning är ett komple-
ment till den markbaserade radar-
spaningen. Tillsammans ger dessa 
informationsinhämtare en mycket 
bra bild av vad som sker runt våra 
gränser. Utifrån detta underlag ges 
insatsuppdrag till den rote JAS 39 
som har beredskap att starta och 
göra olika typer av insatser när be-
hov finns. 

ISAF
Sedan 1 april 2011 ingår Flygvapnet 
i insatsen i Afghanistan, ISAF, med 
ett helikopterförband med uppgift att 
genomföra taktiska sjukvårdstran-
sporter, TACTICAL MEDEVAC.

Flygvapeninspektören inbjöd till en 
informationskväll om Flygvapnet 

Förbandet består av läkare, sjuk-
vårdspersonal, besättningar, tekniker 
och ledning samt två HKP 10 B, Su-
per Puma. 

Förberedelserna pågår på Camp 
Marmal med att överlämna uppgif-
terna till nytt förband ur Flygvapnet 
utrustat med fyra helikopter UH-60 
Black Hawk, HKP 16. Från första 
april ska förbandet vara redo att lösa 
sina uppgifter.

Flygvapnet bidrar också med en 
Herkules, C 130, i ISAF.

Tre officerare ur Stridsledningsba-
taljonen stödjer ett danskt flygstrids-
ledningsförband, Mobile Air Control 
Center (MACC) som finns grupperat 
på Camp Marmal. Det är två flyg-
stridsledare och en luftbevakningsle-
dare som deltar under perioden mars 
till och med maj i år. 

ME 03
Den 13 mars avseglade HMS Carls-
krona med ME 03 ombord. För-
bandet är det svenska bidraget till 
Operation Atalanta som sedan 2008 
genomförs i Indiska oceanen och 
Adenviken av Europeiska Unionens 

flottstyrka, EU Navfor. Med ombord 
finns en HKP 15 enhet ur Flygvap-
net.

Enhetens uppgifter är att genomföra 
taktiska transporter, bedriva över-
vakning och underrättelseinhämt-
ning samt göra insatser mot sjömål. 
Personalstyrkan är 15 personer, va-
rav 12 ombord på HMS Carlskrona.  
Enheten medför två HKP 15 varav 
en ombord och en i Djibouti.   

För närvarande finns inga beslut 
om ytterligare internationella insat-
ser där förband ur Flygvapnet skall 
ingå.

Red Flag
Övningen Red Flag genomförs från 
Nellis Air Force Base, Nevada, USA 
och är den mest komplexa och givan-
de flygövning som finns. Flygvapnet 
har deltagit tidigare men nu var det 
dags igen i januari att ombasera över 
Atlanten. Förmågan att lufttanka 
JAS 39 har utvecklats den senaste 
tiden och ombaseringen kunde ske 
i långa flygningar med lufttankning. 

Passtiderna blev mycket långa, upp 
till 8 timmar i sitsen för piloterna, 
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vilket ställer stora krav på piloternas 
förmåga att bibehålla koncentratio-
nen. Tankning sker vid flera tillfäl-
len under ett pass för att flygplanen 
alltid skall ha så mycket bränsle att 
det kan nå en nödlandningsbas. 

Trots ett missöde på vägen till Azo-
rerna var förbandet på plats i rätt tid 
inför övningen. 

Förbandet bestod av 112 personer 
och 8 JAS 39. I övningen ingick to-
talt ca 2700 deltagare från 5 nationer 
och 120 flygplan. I varje övnings-
pass deltog 70-90 flygplan och det 
planerades för 19 pass.

Deltagandet i övningen visade att 
förbandet var väl förberedda för öv-
ningen tack vare effektiva dagliga 
övningar på hemmaplan. Den visade 
också att Flygvapnet har god luft-
tankningsförmåga.

En av de svenska piloterna fick den 

mycket kvalificerade uppgiften att 
vara Mission Commander under ett 
av övningspassen och uppgiften lös-
tes utmärkt. 

Nationellt fokus
Återigen har den nationella försvars-
förmågan lyfts fram vid planering 
och genomförande av övningar. 
Flygvapenövning 13 genomfördes i 
norra Sverige i mitten av mars och 
kom att utgöra en viktig del i det 
fortsatta arbetet mot ett stärkt natio-
nellt försvar. Totalt 1000 personer 
deltog i övningen.

Den nationella förmågan skall vidare 
stärkas genom fler beredskapskon-
troller och utökad försvarsplanering.

Framtiden
Inspektören informerade om de nya 
och utökade förmågor som anskaff-
ningen av versionerna JAS 39 E/F 
kommer att innebära.  

Han pekade också på den förändrade 
verksamheten i Arktis med anled-
ning av de naturresurser som hittats 
och som blir möjliga att utvinna när 
polarisens utbredning minskar. Han 
poängterade också den ökande när-
varon i Arktis då nordostpassagen 
blir mer tillgänglig. 

Det pågår förändringar av Europas 
försvar. Kommande försvarsbud-
getar förväntas minska till år 2020 
med hänsyn till det ansträngda eko-
nomiska läget i Europa och USA 
minskar sin militära närvaro. Vi kan 
förvänta oss att se ytterligare initia-
tiv och samarbeten för att reformera 
Europas försvar i framtiden.

Vilka konsekvenserna av denna för-
ändring kommer att bli för Flygvap-
net är dock för tidigt att säga ännu.

Lars Lundell 
Riksförbundsstyrelsen

FVR N genomförde totalförsvars-
utbildning den 2-3 mars med tema: 
F 21 idag och i morgon.

Stf C F 21, C. 2 basbat, ny C Friv 
(presenterade sig) och utbildnings-
chefen Flygvapenfrivilliga var före-
läsare. I halvtid genomförde FVR N 
årsmöte, drygt ett 20-tal medlemmar 
deltog.

Totalsförsvarsutbildning och årsmöte
Årsmötet genomfördes utan några 
stridigheter.

Avslutningsvis blev Lars-Gunnar 
Sandgren medaljerad med FVRF 
förtjänstmedalj av FVRF utbch, Jan 
Otterström.

Jan Sölvebring
Omvald styrelseordförande FVR N

I samband med FVR N styrelsemöte 
den 8 december avtackade vi Utbint 
Karina Jönsson, som i F 21 nya or-
ganisation erhållit nytt arbete. Ka-
rina har arbetat med frivilligfrågor 
drygt åtta år på frivsekt. Karina har 
varit ett fantastiskt stöd för oss inom 
FVR N. 

Vi önskar Karina lycka till i sitt nya 
arbete.
 Vi avtackade Karina med blom-
ma, presentkort och en god middag.

Jan Sölvebring,  
Styrelseordf, FVR N

Avtackning av Karina Jönsson 
som C Frivsekt på F 21
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Förhoppningsvis har ingen undgått 
att notera en av årets stora höjdpunk-
ter för svenska Flygvapnet: Red Flag 
13-2, RF. Undertecknad hade förmå-
nen att tjänstgöra som planeringsof-
ficer under nämnda övning. 

Red Flag som koncept togs fram av 
US Air Force under Vietnamtiden 
då man identifierade ett behov av 
att låta sina piloter träna i en miljö 

Gripar i väster!

som var så nära verklig strid man 
kan åstadkomma under övningsför-
hållanden. Under åren har övningen 
utvecklats till det den är i dag, d.v.s. 
förmodligen världens bästa tränings-
tillfälle för en stridspilot. Meningen 
är inte att de deltagande divisionerna 
enbart ska skicka sina bästa piloter, 
utan det ska även vara ett gyllene 
tillfälle för de yngre förmågorna att 

få en möjlighet att ta ett stort steg i 
sin utveckling. 

Den hotmiljö som möter piloten 
finns förmodligen ingen annanstans i 
världen, förutom i en skarp konflikt. 
Riktiga luftvärnssystem, radio- och 
radarstörning samt heltidsanställda 
s.k. ”Aggressor squadrons”, d.v.s. 
B-sida i luften. 

För svensk del var deltagandet i RF 
även en stor milstolpe vad gäller om-
baseringen till övningsområdet som 
denna gång skedde medelst lufttank-
ning, med hjälp av två amerikanska 
KC-10. Vi de två tidigare tillfällen 
som Sverige deltagit i denna övning 
har ombaseringen skett med ett be-
tydligt större antal mellanlandningar. 
Övrig materiel fraktades över Atlan-

ten ombord på en AN-124. Omba-
seringen gick inte helt friktionsfritt, 
bl.a. en avbruten tankprobe, väder-
försämringar mm, men de erfaren-
heter som dragits från ombaseringen 
kommer att utveckla denna förmåga 
inom FV så inget ont som inte har 
något gott med sig. 

Naturligtvis gav även själva öv-
ningen ett enormt utbyte för den 
deltagande divisionen, 172a Strids-
flygdivisionen från F 17 i Ronneby. 
Med ett komplext hot och ett, med 
svenska mått mätt, komplicerat luft-
rum fick divisionen en möjlighet att 
öva både nya och gamla förmågor 
under två intensiva veckor. Samver-
kan mellan olika länder och olika 
förband är naturligtvis en stor del 
i denna typ av övningar och något 
som ger erfarenheter inför eventu-
ella framtida skarpa insatser.
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Vid två tillfällen under övningen 
hade svenska piloter förmånen att 
agera ”mission commander”, d.v.s. 
leda hela flygstyrkan på blå sida 
under sitt uppdrag. Då båda dessa 
uppdrag genomfördes på ett myck-
et professionellt sätt gav det så väl 
piloter som hela förbandet ett stort 
förtroende hos övriga deltagare. För-
mågan att kunna agera som ”mis-
sion commander” är relativt ny inom 
FV och möjligheten att få praktisera 
detta under dylika förhållanden är 
ovärderlig.

Naturligtvis hade divisionen inte 
kunnat genomföra övningen utan 
det stöd man erhöll från flygunder-
hållskompaniet, ”mission support 
element” MSE (uppdragsstöd), SIS-
troppen (samband), m.fl.

Förbandet besöktes under övningen 
av ett antal representanter från För-
svarsmakten inklusive flygvapenin-
spektören, Micael Bydén, som under 
sitt besök mottog mycket positiv 
feedback beträffande det svenska 
deltagandet. 

En mer detaljerad beskrivning av öv-
ningen finns på Flygvapenbloggen: 
https://blogg.forsvarsmakten.se/
flygvapenbloggen/

Som aktiv inom Flygvapenfrivilliga 
slutar jag aldrig att förundras över 
vilka upplevelser jag får förmånen 
att vara med om, dels som frivillig 
och dels som yrkesofficer.

Johan Legardt, FVR S 
Samtliga bilder: Försvarsmakten 
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Cecilia leder 
Sveriges Försvarsberedning  

och det började i FVRF...  

FVRF kontakter spelar roll 
Efter valet 2010 blev hon moderater-
nas och alliansens första namn i För-
svarsutskottet och konstaterar att kon-
takter, erfarenheter och kunskap från 
de tidiga åren i frivilligrörelsen samt 
ett starkt försvar- och säkerhetspoli-
tisk engagemang under ungdomsför-
bundstiden, har hon god nytta av idag.  
 - Den frivilliga kraften som 
många försvars- och civila organi-
sationer har, ska inte tas för given 
utan återkommande uppmuntras och 

göras relevent i den tid vi verkar i 
nu, säger Cecilia (M). Det märks att 
det ligger henne varmt om hjärtat.  
 - Frivilligrörelsen är en central del 
av försvarets folkförankring och når 
ut till många människor. Drivkraften 
i det frivilliga engagemanget är unik 
och kan aldrig köpas för pengar. Det 
måste vi ta vara på, konstaterar hon.    
  
I början av året inrättades Sve-
rige i fyra regionala staber på fyra 
platser i landet: Boden, Kungs-
ängen, Skövde och Revingehed. 
Staberna ska tillgodose det militära 
ledningsbehovet men även fung-
era som katalysator för utökad sam-
verkan mellan militära och civila.  
 
Leda Försvarsberedningen
I somras utsågs Cecilia (M) av alli-
ansregeringen till ordförande för 
Sveriges Försvarsberedning. Ett brett 
parlamentariskt samrådsorgan med 
representanter från samtliga riks-
dagspartier. Av tradition är upp-
draget att med rapporter förbereda 
nästa försvarsbeslut år 2015. I juni 
2013 ska en omvärldsanalys lämnas 

Faktaruta: 
Namn: Cecilia Widegren (M) 
Titel: personvald riksdagsledamot Skaraborg sedan 2002 
Bor: Norra Vånga, Vara kommun. Hästgård. 
Ålder: 39 år. 
Intressen: mamma, hästägare, ryttarinna, seglar och läser gärna. 
Utsedd: Utsågs av regeringen juni 2012 till ordförande Sveriges  
Försvarsberedning 
Dessutom: Försvarsutskottets vice ordförande tillika allians-
gruppledare, ledamot Moderaternas Förtroenderåd och Utrikes-
nämnden. Ordförande Sveriges Nato-delegation.

Hon har ett av Sveriges tyngs-
ta utredningsuppdrag, utsedd av 
rege ringen att leda Sveriges För-
svarsberedning efter före detta ord-
föranden Lars Danielsson (S), Hå-
kan Juholt (S), Göran Lennmarker 
(M) och senast Karin Enström (M).  
 Cecilia Widegren är personvald 
riksdagsledamot, född och uppvux-
en i Östergötland. Det var hennes 
teknik- och naturintresse, utmaning-
en och en annons i lokaltidningen 
som lockade henne och ungdomar 
till F 13 Norrköping för FVRFs ung-
domsverksamhet. 
 
- Det blev många intressanta, ro-
liga, givande och utmanande kvällar 
och helger med FVRF genom åren; 
både sommar- och vinterkurser och 
dessutom flera år som instruktör. 
Norrköping, Ronneby, Karlsborg, 
Såtenäs, Ottsjö och flertalet kurser 
i frivilligrörelsen gav mig även god 
breddad kunskap i samhällskun-
skap, ledarskap, naturvetenskap för 
att nämna några, säger Cecilia (M) 
över en kopp latte på riksdagen.  

Cecilia Widegren, moderat riksdagsledamot
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till regeringen, som ska följas av en 
försvarspolitisk rapport våren 2014.  
 
Beredningens arbete vilar på lång-
siktighet och brett samförstånd mel-
lan partierna. Man ska analysera 
globala trender och framtida risker 
och utmaningar mot Sverige, som  
t.ex extremism, klimatförändringar, 
cyberhot, handelsflöden, terrorism, 
datavirus, politisk instabilitet i vårt 
närområde och ev militära hot m m.  
 
 - Framtidens hot är både kom-
plexa, gränslösa och oförutsägbara. 
Vi tar hjälp av experter och sakkun-
niga i vår analys och har gjort För-

svarsberedningens arbete öppnare 
och mer transparent bl.a genom of-
fentliga möten, fortsätter Cecilia (M).    
 
Den pågående historiska försvarsre-
formen är även en samhällsreform 
där Försvarsmakten kommer bli en 
av Sveriges största ungdomsarbets-
givare. Omställningen från ett in-
vasions- till insatsförsvar är en be-
tydande utmaning, där inte minst 
personalförsörjningen står i fokus.  
 
 - Frivilligrörelsen har goda erfa-
renheter av ungdomskontakter; det 
är viktigt att Försvarsmakten an-
vänder sig av den kunskapen. Fri-

villigorganisationer utgör en viktig 
rekryteringsbas för försvaret och en 
betydelsefull länk. Vid mina resor 
och besök ute på förband, övningar 
och verksamheter ser jag behovet 
av att koppla ihop helheten. Försva-
ret är mer än enskildheter - bredden 
är grunden för en ökad stärkt för-
svarsförmåga som Sverige steg för 
steg utvecklar, avslutar Cecilia (M).  
 
Försvarsintresset har burit Cecilia 
Widegren från Flygvapenfrivilliga 
till en central aktör i det nya försva-
ret, en resa som bara fortsätter.

Text: Johan Söderström  

Under två dagar i början av april 
genomförde Flygvapenfrivilliga pla-
neringsmöte med kurschefer och 
handledare. Syftet med konferensen 
var att diskutera och redovisa er-
far enheter och slutsatser från de 
kurser som FVRF genomfört under 
2012 och våren 2013. Med dessa 
erfarenheter som grund utformade  
vi riktlinjer och skapade samsyn 
på hur vi ska genomföra 2013 års 
kurser.

Kurschefer och Handledare 
planerade i Tylebäck

Sofia Hedberg redovisar kurs IK Fortsättningsutbildning

Efter utbildningschefen Jan Otter-
ströms inledning med en redovisning 
av årets kurser och planeringen inför 
2014 års utbildningsverksamhet var 
det kurschefernas tur att ge sin syn 
på årets kurser.

Vi var 15 kurschefer vid mötet och 
dessa hade som hemuppgift att bl. 
a redovisa sin syn på kursplaner 
och kursplanering, de hade också 
i uppgift att beskriva sin kurs och 

tankar kring genomförandet samt 
behov av stöd från såväl FVRF 
som det militära förband som har i 
uppgift att stödja verksamheten.

Under mötet framkom många goda 
förslag och tankar på hur vi kan 
bli ännu bättre i vår utbildning av 
frivilligpersonal. Vi var rörande eniga 
om att vi har en mycket hög kvalitet 
på våra kurser. Vi konstaterade 
också att vi måste arbeta mycket mer 
med att marknadsföra och rekrytera 
till dessa viktiga och prioriterade 
utbildningar.

Så avslutningsvis en uppmaning till 
alla frivilliga försvarsorganisationer, 
REKRYTERA till de olika instruk-
törskurserna, de är till för oss alla.

Lars Pettersson                                                                                                        
FVRF/Utbavd
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Helgen v 312 bedrev FVR M ung-
domsutbildning vid LSS i Uppsala. 
Temat för helgen var idrott, sjukvård 
och demokrati. Idrott är ett basämne 
i regionens verksamhet. Förhopp-
ningen är att alla känner att de kan 
vara med och att alla också tycker det 
är kul. Det kan vara krävande, men 
skrattet och den glada ”vi-känslan” 
verkar få de flesta att göra sitt bästa.  
   
Då regionen under denna helg ock-
så hade sin årsstämma föll det sig 
lämpligt att lägga tid även på demo-
kratifrågor. Demokratipassen hand-
lade om både organisationsdemo-
krati men också hur lagar stiftas och 
Sveriges som en del av EU. En av 
eleverna på kursen, Anastasia Altyn-
nikova, säger: ”Demokratilektionen 
fick mig att tänka till. Många gånger 
tänker man på försvarsmakten som 
endast praktisk och tror till och med 
att det fysiska ligger till grund för 
verksamheten. Det är lätt att glömma 
bort att det egentligen är de demo-
kratiska principerna som behöver 
skyddas, då det inte alls är en själv-
klarhet för andra länder.” Jag tycker 
hennes ord är talande. Demokrati-
perspektivet har kanske fått stå till-
baka i utbildningen tidigare. Utfallet 

denna gång ger mersmak och demo-
kratifrågor kommer att behandlas 
även under kommande utbildningar.  
   
Sjukvård är ett prioriterat område 
och denna gång lades flera timmar 
på området. Den som inte visste att 
det var utbildning som pågick blev 
sannolikt chockad när han eller hon 
tittade in i lektionssalen och såg blo-
diga ungdomar ligga på golvet och 
skrika. Men sjukvård är ett ämne 
som ständigt efterfrågas, och argu-
menten för mer utbildning är bra. 
Anastasia Altynnikova fortsätter: 

”Dock tycker jag att vi skulle haft 
mer sjukvård, eftersom vi sällan får 
praktiskt visa det vi kan. Själva sjuk-
vårdsmomentet är faktiskt mycket 
intressantare när man väl kan använ-
da sina kunskaper. Teorin är ganska 
lätt att hålla i huvudet, men så fort 
man under en pressad situation mås-
te använda det man lärt sig blir det 
svårare och därför bör man fokusera 
utbildningen på just det momentet.”  
  

Patrik Björnström  
Kurschef 

Foto: Josefina Eriksson

Ungdomsutbildning  
vid LSS i Uppsala
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Helgen ve 247 genomförde FVR M 
en utbildning i Östersund tillsam-
mans med 20 FK elever från regio-
nen. Helgen inriktade sig på HvUnd 
och deras verksamhet, då deras hu-
vuduppgift är spaning. Samtidigt då 
många börjar närma sig åldern för 
att kunna söka Grundläggande Mili-
tär Utbildning, så genomfördes även 
fystest och sedan en del försvarsinfor-
mation under slutet av utbildningen. 
 Under fredagkvällen anslöt elev-
erna till gamla flygflottiljen ute på 
Frösön i Östersund, där de genom-
förde en gruppuppgift och pratade 
gruppdynamik tillsammans med 
lt.Schwartz och 1:e serg Hedström.  
 Lördagförmiddagen tillbringades 
i Krokoms gymnastikhall där elev-
erna genomförde Multitest och lag-
sport tillsammans med kn Karlström 
och testledare instruktör Eriksson.    
Testerna genomfördes för att elev-
erna skulle skapa sig en bild av vad 
Försvarsmakten ställer för fysiska 
krav för att bli anställd, samtidigt 
tyckte större delen av elevskaran att 
det var roligt att veta hur de ligger 
till fysiskt.
 

FVR M genomför 
spaningstjänst i Östersund

Eleverna genomför Rygghäng, ett av delmomenten på multitestet 
Foto: Mats Karlström 

Eftermiddagen spenderades uppe 
vid Skyttecentrum, där 1:e serg Hed-
ström inledde verksamheten med 
sambandtjänst (RA180), för en del 
helt nytt och för andra repetition. 
 Helgen gästades av serg Hans-
son, gruppchef på en av spanings-
grupperna i HvUnd. Han var med 
och bidrog med sin kunskap i spa-
ningsmomenten tillsammans med de 
andra instruktörerna.

 Eleverna blev tilldelade en spa-
ningsuppgift, där de skulle genom-
föra rörlig spaning mot ett objekt 
och rapportera enligt 7S. Innan 
uppgiften påbörjades fick eleverna 
sitta ned och planera innan de ut-
gick från byggnaden.  Då det redan 
hade mörknat ute, vilket blev en 
annan utmaning, att hitta i mörkret. 
 Kvällen avslutades ute på Frösön, 
då eleverna fick redovisa sina rap-
porter från tidigare spaningsuppgift, 
innan de fick den nya spaningsuppgif-
ten som genomfördes ute på Frösön.  
 
Helgen avrundades med Försvarsin-
formation för eleverna. 
 Instruktörerna hade olika pre-
sen tationer utifrån egna erfaren-
heter från GMU, som anställd 
soldat i FM, stf plutonch på en 
Hvundpluton till utlandstjänstgöring 
i Försvarsmaktens regi.
 Eleverna fick en inblick i vilka 
möjligheter det finns, om man vill 
fortsätta jobba i Försvarsmakten el-
ler tjänstgöra i Hemvärnet. 

 Josefine Eriksson, 
Instruktör FVR M

FK Ungdom på kurs i Östersund  Foto: Mats Karlström 
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GU-F Uppsala, vecka 21-22
GU-F Luleå, vecka 27-28
GU-F Halmstad, vecka 28-29
GU-F Ronneby, vecka 44-45

Grundläggande Soldatutbildning

Flygvapenfrivilligas centrala kurser under 2013

IK G Halmstad, vecka 27-28
IK G Halmstad, vecka 42-43
IK T Luleå, vecka 26
IK T Ronneby, vecka 43
IK FU Halmstad, vecka 29
IK FU Halmstad, vecka 44
IK HL Halmstad, vecka 37
IK HL Halmstad, vecka 43 
IK KC Halmstad, vecka 42

Instruktörsutbildning

Läs mer om kurserna på www.fvrf.se under Utbildning,  
där finns också kursdatum, kursplan och ansökningsblankett.

Lars Pettersson/Utbavd

HvUnd GK Ronneby vecka 27-28
HvUnd FK Ronneby vecka 27-28
HvUnd GK Såtenäs, vecka 46-47

Hemvärnsunderrättelsetjänst


