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Generalsekreteraren 
har ordet

Bäste medlem och läsare. Under 
september månad genomför För-
svarsmakten övning AURORA 17. 
Det är den största militära övning 
som genomförts i vårt land på mer 
än 20 år. Övningens syfte är att öka 
den militära förmågan och bygga ett 
starkare försvar av Sverige. Övningen 
kommer att synas, höras och upp-
märksammas på många sätt. Passa 
på att följa med i vad som rapporteras 
och händer under och efter övningen. 
Det ger dig kunskap som du kan nyttja 
till att kommunicera och diskutera 
om hur framtidens totalförsvar nu 
utformas.

I försvarsöverenskommelsen som 
partierna presenterade i augusti 
anges bland annat:  ”De frivilliga 
försvarsorganisationerna fyller en 
viktig roll inom totalförsvaret. De-
ras betydelse ökar ytterligare mot 
bakgrund av det säkerhetspolitiska 
läget. Det är därför prioriterat att 
de tillförs ytterligare medel för upp-
dragsverksamhet inom det militära 
och det civila försvaret.”   Nu blir det 
en grannlaga uppgift för myndigheter 
och de frivilliga försvarsorganisatio-
nerna att besluta om vilka uppdrag de 
nya medlen skall användas till. För 
flygvapenfrivilliga är uppdraget att få 
uppgift att rekrytera, utbilda och vid-
makthålla frivilliga till befattningar i 
Flygvapnets krigsorganisation högt 
prioriterat. Målbilden skall vara att 
vi i kommande flygvapen- och för-
svarsmaktsövningar har befattningar 
som bemannas av frivilliga ur FVRF.

Vi har lämnat in vår delårsredovis-
ning till Högkvarteret. De flesta ut-
bildningar har genomförts med goda 
utbildningsresultat. Svårigheter kvar-
står dock att få intresserade att anmäla 
sig till våra fortsättningsutbildningar 
för kurschefer och instruktörer. Att 
uppdatera och vidmakthålla sin kom-
petens handlar ytterst om kvalitet och 
säkerhet.

Sammanlagt 311 ungdomar genom-
förde årets sommarkurser på fem 
utbildningsplatser. Nöjda ungdomar, 
besökare och föräldrar vittnar om att 
kursledningar, instruktörer och skol-
ledning från FM genomfört en mycket 
bra och säker verksamhet och även 
kunnat hantera uppkomna utmaningar 
på ett bra sätt. Ett stort tack till alla 
er som medverkat i årets sommarkur-
ser. Nu hoppas vi på att många nya 
ungdomar fortsätter med kursverk-
samhet i höst. Att vi har en mycket 
bred och bra ungdomsverksamhet 
och bra ledare visar resultaten från 
sommarens HvSS ungdomstävling. 
FVRF belade topplatser i samtliga 
klasser. Sommarens internationella 
engagemang tillsammans med Royal 
Air Force Air Cadets påvisar att våra 
och de brittiska ungdomarna får vär-
defulla erfarenheter i internationellt 
umgänge.

Inom ramen för vårt huvudmanna-
skap instruktör har vi tillsammans 
med FM ledarskap och pedagogi-
kenhet (FM LOPE) utvecklat och 
fastställt en ny utbildningsplan för 

grundläggande instruktörsutbildning. 
De nya kursplanerna, som bland annat 
innehåller fler praktiska övningar än 
tidigare, testades för första gången i 
Halmstad på IK-G under juli och på 
IK-T under augusti. Jag var själv på 
plats och följde genomförandet av 
IK-G under en dag. Erfarenheter från 
elever, kursledning och instruktörer 
till den utvecklade modellen är posi-
tiva. Sedan tidigare bra instruktörs-
kurser har enligt min bedömning nu 
ytterligare förbättrats till gagn för bra 
framtida utbildning vid de frivilliga 
försvarsorganisationerna.

En grundläggande frivillig utbild-
ning GU-F genomfördes på F 21 i 
Luleå i somras. Noterbart är att av 
26 inryckta elever fullföljde samtliga 
utbildningen med godkänt resultat. En 
väl genomförd utbildning i norrländsk 
sommarmiljö.

Riksförbundsstyrelsen har avdelat 
medel och gett regionerna i uppdrag 
att genomföra olika aktiviteter för 
vuxna medlemmar och för våra in-
struktörer. Utfallet har hittills i år varit 
lågt. Här måste regionerna uppmärk-
sammas om att planera genomförande 
av aktiviteter för dessa kategorier 
under hösten.
 
Nu ser vi fram emot en utmanande 
och spännande höst. Mycket utbild-
ningsverksamhet återstår och för-
svars- och säkerhetspolitik kommer 
att vara i blickfånget.

Ossi Koukkula
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Mönstring och grundutbildning  
med värnplikt

Regeringen beslutade den 2 mars att 
totalförsvarspliktiga kvinnor och män 
ska vara skyldiga att genomgå mönst-
ring och fullgöra grundutbildning 
med värnplikt. Försvarsmakten ska 
planera för att minst 4 000 personer 
per år ska genomföra grundutbildning 
med värnplikt under 2018 och 2019. 
 

Krav, tester och utbildning förändras  

Krav, tester och utbildning förändras 
inte, men de genomförs efter den 1 
januari 2018 med stöd av lag och 
förordning om totalförsvarsplikt istäl-
let för förordning om frivillig militär 
grundutbildning.

Inledningsvis kommer en mycket 
liten del av en åldersklass få möjlig-
heten att genomföra militär grundut-
bildning. På så sätt liknar det omstän-
digheterna som rådde före 2010, men 

med skillnaden att Försvarsmakten nu 
också har, och fortsätter att rekrytera 
och anställa, soldater och sjömän.

All militär grundutbildning kommer 
att genomföras på samma villkor. 
Initialt ligger den årliga utbildnings-
volymen på nivån 4 000 personer 
per år, varav cirka 1 500 kommer att 
tas ut via beredskapsunderlaget, ett 
webbaserat frågeformulär som Re-
kryteringsmyndigheten skickar ut till 
alla under det år de fyller 18.

Den större delen söker sig frivilligt 
mot en anställning eller avtal, prövas, 
och blir sedan inskrivna till militär 
grundutbildning. En mindre del kallas 
till mönstring direkt ur beredskapsun-
derlaget. En godkänd utbildning ger 
samma behörighet för en anställning 
inom samma typ av befattning som 
man utbildats till, avtal med Hemvär-
net eller fortsatt officersutbildning. 
Det spelar ingen roll om man blir 
kallad till mönstring eller söker sig 
frivilligt till grundutbildningen.

Vad händer under 2017
De första som berörs av förändringen 
är de som är födda 1999. De får möj-
lighet att uttrycka intresse för grund-

utbildning i beredskapsunderlaget 
under våren 2017.

2017-2018
Under andra halvåret 2017 och första 
kvartalet 2018 kommer sedan en liten 
grupp utvalda kvinnor och män födda 
1999 att mönstra. De som väljs ut 
börjar sin utbildning 2018.

2018-2019
Under hösten 2018 och första kvar-
talet 2019 kommer kvinnor och män 
födda 2000 att mönstra. De som väljs 
ut börjar sin utbildning 2019.

De första som genomför grundutbild-
ning med de nya förutsättningarna 
(Lagen om totalförsvarsplikt) är de 
som visat intresse för en anställning 
eller avtal och startar utbildningen 
från den 1 januari 2018

Läs mer på: 
www.rekryteringsmyndigheten.se    

www.forsvarsmakten

Text och bild från Regeringens och 
Försvarsmaktens hemsidor

Totalförsvarsplikten gäller lika  
för kvinnor och män. 

Box 2001, S-103 11 STOCKHOLM
Besöksadress:  

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

Leveransadress: 
Schönfeldts gränd 5 

S-111 27 STOCKHOLM

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

Ansvarig utgivare

Utbildningsfrågor:  
Jan Otterström - Tel. 08-514 392 90  

jan.otterstrom@fvrf.se

Lars Pettersson - Tel. 070-58 000 59 
lars.pettersson@fvrf.se

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

Ekonomi:  
Mariana Lindström - Tel. 08-514 392 85 

mariana.lindstrom@fvrf.se

Redaktör/Grafisk formgivning: 
Sven-Owe Andersson 

svenowe.andersson@comhem.se

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

Citera gärna tidningen men ange 
alltid källan

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

och för   korta artiklar för att passa  
format och spara plats

Tryckt på Ljungbergs Tryckeri, Klippan
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I början av juli ryckte 65 ungdomar in 
till sommarkurs på F 21 i Luleå. Fulla 
av förväntan så påbörjades allt enligt 
rutin med ett klassiskt upprop under 
söndagseftermiddagen. Ungdomarna 
utrustades och fick både lära sig stå 
och gå. Veckan rullade på i sann 
FVRF-anda med diverse utbildningar 
så som skarp egg, sjukvård, sam-
bandstjänst med radio 180, säkerhets 
och materiel kunskap och skytte med 
ungdomsvapen .22 long.

Sommarkurs region nord

Vad spännande det var att provsitta 
en helikopter

Utbildning på ungdomsvapen 
kaliber .22 long

Teoripass före upprättande av egen 
förläggningsplats

Här startar långmarschen, framåt!

Eleverna fick också flyga tillsammans 
med Young Pilots som också hade 
kurs samma vecka. Sommarkursen 
fick gå på studiebesök på flottiljen och 
besöka 211. flygdivisionen, R3 och 
helikopterskvadronen. Söndagen bjöd 
på ett inbjudande marschpass runt den 
långa landningsbanan. Vädret var på 
vår sida och alla kom i mål. 

Veckan därpå så påbörjades fältöv-
ningen. Packning på och ut i skogen. 
Fältövningen startade med förlägg-
ningstjänst med tält 20. Första natten 
ute i fält var ”störtskönt” som några 
av eleverna uttryckte sig. Sen var 
det dags att riva förläggningen för 
att sedan utföra avmarsch mot nästa 
utbildningsmål, brandsläckning och 

byggande av o-plats. Efter att alla 
grupperna hade utfört det hela så 
var det dags för nästa steg i för-
läggningstjänst, vilket var att bygga 
vindskydd. Andra natten ute i fält 
var inte lika populär som första då 
det klagades på mygg och att det var 
kyligt. Ungdomarna var relativt redo 
på vad dagen skulle erbjuda, det var 
dags för gruppfälttävlan. Kartor på 
området delades ut till grupperna och 

Besök i helikopterhangaren

Ordergivning i terrängen

Träning i olika sjukvårdsmoment

de var snabbt iväg för att hitta rätt. 
På vissa ställen så skulle de bland 
annat klyva ved, göra upp eld på 
snabbast möjliga tid, sätta ihop en 
bår och svara på olika frågor. Slut-
målet var att orientera sig tillbaka 

till flottiljen, och alla kom tillbaka 
trötta, nöjda men inte minst hungriga.                                                                                        
Kursen avslutades traditionsenligt 
med tacos och prisutdelning.

Jag vill sammanfatta dessa två veckor 
på F 21 som otroligt intressanta och 
lärorika. Ungdomarna har kämpat på 
bra och att få se deras utveckling från 
första dagen till och med sista har varit 
ett stort privilegium. 

Alfred Sjödin från Sollefteå och 
Helena Winka från Tärnaby svarade 
på frågan: Hur vill du sammanfatta 
sommarkursen.

• Lärorikt, superbra ledare/instruk- 
 törer och utmanande. 
• Gemenskapen och att man fick  
 testa hur mycket man själv  
 klarade.

•  Att man fick lära dig saker som  
 man kommer ha nytta av i livet  
 framöver. 

Tack för en fantastisk kurs och på 
återseende!

Matilda Sternland
FVRF Nord



5

Flygvapenfrivilligas medlemmar hälsas välkomna till det populära förmånskonceptet MILITÄRRABATT, 
som drivs i samarbete med Svenska Soldathemsförbundet. Tidigare har MILITÄRRABATT bara gällt 
för personal i Försvarsmakten och Hemvärnet, men nu får FVRF som frivillig försvarsorganisation också 
tillgång till alla rabatter och förmåner som presenteras där.

 
MILITÄRRABATT ger dig unika förmåner och rabatter från ledande  
varumärken och producenter – i vanliga butiker och på nätet. Att  
vara med i MILITÄRRABATT är kostnadsfritt och gäller under två år.  
Därefter kan du fortsätta handla med mycket fina rabatter om du  
fortfarande är medlem i FVRF.

 
SÅ HÄR GÅR DU MED:

• Gå till: www.militarrabatt.se/bli-medlem. Fyll i namn, användarnamn och lösenord
 
 • Välj/ange FRIVILLIGORGANISATION under ”Vapenslag/Organisation”  
  (OBS! Registreringen misslyckas om du skulle välja något annat)
 
 • Ange aktiveringskod FVRF20171 (OBS! Versaler) samt fyll i resterande fält.  
  Koden gäller under en begränsad tid.
 
 • Tryck på knappen ”Registrera” 

Om du får problem med registreringen eller behöver hjälp är du välkommen att kontakta 
MILITÄRRABATT på adressen info@militarrabatt.se. De svarar normalt direkt eller inom någon timme 
på normala kontorstider. Glöm inte att gå med direkt – koden gäller under en begränsad tid.

”Här kommer 

ett erbjudande”



6

Sommarkurs region väst

Tisdagen den 27 juni ryckte 80 ung-
domar in till FVRF Sommarkurs på 
Skaraborgs Flygflottilj, eleverna var 
förväntansfulla men ovetandes om 
vad som väntade dem.

Första dagen ägnades åt att utrusta, 
klä på eleverna och sakta men sä-
kert lära dem uppställningsformer, 
begrepp som ”Airside” likväl som 
hör upp och hör sen samt värdegrund 
och kamratskap. Därefter avverkades  
det studiebesök på Transportflygenhe-
ten samt Flygenheten, nästan alla elever 
fick chansen att flyga Gripensimula-
tor. Vidare gjordes studiebesök på 
Flyg underhållsenheten, på Blueshark 
(STRIL) och på R3 samt FlygbasSäk. 
Trots att vädret spelade oss ett rejält 
spratt lyckades vi ändå få igenom 
halva kursen på en segelflygstur. De 
långa och mycket intensiva dagarna 
blandades med självpresentationer, 
rutintjänst, idrott och mycket mer. 
   
I samband med garnisonens an-
hörigdag fick eleverna njuta av en 
flyguppvisning med JAS 39 Gripen 
från första parkett, långt in på Airside. 
Uppvisningspilot Peter Fällen tog sig 
sedan tid att direkt efter flygpasset 
berätta om pilotens vardag och svara 
på frågor.
 

När kursen gick in på sjätte dagen 
ändrade innehållet tema, från stu-
diebesök och utbildning, till att nu 
bege sig ut i skogen för ett så kallat 
fältvanedygn. Kvällen avslutades i 
solnedgången med en ”elevafton” där 
man grillad korv och genomförde en 
”backspegel” från veckan som varit. 
Nu var kursen inne på andra veckan 
och vi växlade upp tempot ytterligare, 
om det nu går att öka mer från full 
fart. Vi ilastade en Hercules och flög 
till Ronneby, för att sedan bege oss till 
Karlskrona och besöka Marinmuseet, 
för att på så sätt utforska en annan 
del av Försvarsmakten. Samtidigt 
passade Sommarkursen som var på Dags för segelflygtur, jättespännande

Middag i en underbar miljö
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Ronneby på att flyga till Linköping 
med ”vårt” flygplan.

I slutet av utbildningen förflyttade sig 
kursen till det mytomspunna Halle 
och Hunneberg för den traditionella 
strapatsövningen och gruppfälttävlan. 
Här prövades gruppernas samarbets-
förmåga och det kamratskap som 
vuxit fram under sommarkursen. 
Strapatsen genomfördes i underbart 
väder men ställde likväl stora krav 
på grupperna, en tidig start, lite sömn, 
mindre mat än vanlig och framförallt 
många kluriga stationer där samarbete 

Kul att prova på hinderbanan, men jobbigt

Sjukvårdsutbildning, ser riktigt illa 
ut, tur att det är övning

och tankeförmågan sattes på hårda 
prov. När det oändligt långa dygnet 
var tillända var vi nu plötsligt framme 
vid den allra sista kvällen och kursen 
avnjöt en fin trerättersmiddag, samti-
digt som Stabschefen F 7 förrättade 
prisutdelning till såväl till bästa grupp 
under strapatsen men också till bäste 
skytt och bästa elev.  Den sista dagen 
genomfördes en förevisning i form av 
olika stationer för närmare 300 ny-
fikna anhöriga för att till sist avsluta 
hela kursen med en diplomceremoni 
i parken. 

Som kurschef tackar jag alla in-
struktörer för utan er skulle inte kur-
sen vara vad den är. Samtidigt tackar 
vi såväl F7 som alla andra som hjälpt 
och stöttat oss, utan er hade vi inte 
klarat av att genomföra kursen. 

Till sist, ett stort TACK till alla elever, 
BRA jobbat.

Michael Karlsson 
kurschef SK region väst

Grattis, Ulrika
Den 23 maj erhöll Ulrika Leijon  

Kronprinsessan Margaretas Landstormsfonds silvermedalj  
av Kronprinsessan Victoria.

Ulrika är aktiv inom FVRF VÄST -  
men även i FVRF Riksförbundsstyrelse

Ulrika har uppmärksammats speciellt för sitt  
engagemang inom ung domsverksamheten  

och relationerna med ungdomarna och deras familjer.
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Det var en fredag i början av juni 
som åtta förväntansfulla ungdomar 
från FVRF Region Syd samlades på 
Göteborgs Garnison för att delta i den 
elfte upplagan av Elfsborgsmarschen. 
Den totala sträckan på fem mil skulle 
avverkas på två dagar, vilket satte 
deltagarna på prov.
 
Elfsborgsmarschen är en internatio-
nell 2-dagarsmarsch i Göteborg som 
lockar marschgrupper från bland an-
nat Tyskland, Norge och Schweiz. Ar-
rangörerna erbjuder tre olika sträckor: 
2x10 km, 2x25 km och 2x40 km som 
är öppna både för militära samt civila 
deltagare. 

På fredagskvällen passade gruppen 
på att lära känna varandra bättre då 
ungdomarna tillhörde olika kurs-
platser och kurssteg. Men även nya 
kontakter knöts med andra ungdomar 
från Försvarsutbildarna, hemvärns-
soldater och veteraner. En mycket 
givande kväll.

Första etappen gick av stapeln på 
lördagsmorgonen och bjöd på en 
rundtur i centrala Göteborg. Samtliga 
i gruppen genomförde Försvarsmak-
tens soldatprov, och för att erhålla 

tillhörande märke skall man bära 
en packning som väger minst 10 kg 
exklusive mat och vatten. Givetvis 
var det många av ungdomarna som 
testade sina gränser och bar på tyngre 
stridssäck än så. I regn och rusk tog 
sig gruppen i mål på lördagskvällen 
och efter underhållning av Hemvär-
nets Musikkår från Göteborg, påbör-
jades sedan förberedelserna för den 
avslutande etappen.  

Under söndagen gjorde gårdagens 
marsch sig påmind vilket resulterade 
i att två gruppmedlemmar var tvungna 
att avstå den sista marschen. Trots det 
plötsliga manfallet kämpade reste-
rande vidare på en tur som mestadels 

Region syd deltog i Elfsborgsmarschen

Här är FVRF Syd grupp före start

Äntligen på väg, nu gäller det att marschera på och hålla ihop

var förlagd längs kusten och efter 
målgång kunde trötta men glada ung-
domar ta emot sina välförtjänta med-
aljer, till tågstationen bjöds det sedan 
på en åktur i en PB 8. Det var tydligt 
under hela marschen att samtliga i 
gruppen fått en gedigen utbildning 
i regionen, allt från marschrutiner 
till föregångsmannaskap sköttes på 
ett föredömligt sätt. Slutligen vill 
jag tacka alla medverkande för en 
väl genomförd helg och framförallt 
FVRF-S som har sponsrat hela ge-
nomförandet.

Maria Jönsson
FVRF Region Syd
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Första veckorna i juli genomförde 
Flygvapenfrivilliga sin första GU-F 
för i år, nästa kurs går i Ronneby 
under hösten. Vi startade kursen med 
sjukvård och på så sätt fick eleverna 
lära känna varandra och förbereda sig 
inför den verksamhetssäkerhet som 
skall genomsyra alla våra utbildning-
ar. Under vapentjänsten, som är det 
största blocket i utbildningen, delas 
deltagarna upp på två vapensystem 
antingen AK4 eller pistol 88 detta 
beroende på vilken befattning eleven 
ska utbildas mot.

Efter långa och stundtals blöta dagar 
kom helgen med 24 timmars uppehåll 
för reflexion och en möjlighet för 
eleverna att besöka Luleå och den på-
gående hamnfestivalen. På lördagen 
drog kursen igång igen, täthetsprov 
genomfördes utan en enda läckande 
skyddsmask. Den tidigare oron för 
just detta utbildningsmoment lättade 
snabbt och övergången till fortsatt 
skytteverksamhet gick smidigt.

I mitten av andra veckan avslutades 
skyttet och kursen gick snabbt vidare 
mot den stundande tillämpningsöv-
ningen. Kursen blev väckt tidig mor-
gon, satt i stridsberedskap och sedan 
transporterad till okänd plats för att 
där påbörja sin gruppvisa förflyttning. 
Under fotmarsch genom skog och 

FVRF GU-F i Norrland

Hur många lingon finns det i 
Norrland

En mycket prydlig grupp som genomförde GU-F med godkända resultat

Täthetsprov med skyddsmask, ”Tätt var det här”

mark testades inhämtade kunskaper 
i sjukvård, vapentjänst, folkrätt och 
stridsvärde. Tältförläggning byggdes 
samtidigt som kursdeltagarna förde 
en mindre framgångsrik strid mot 
skogens alla mygg.

GU-F avslutades med att genomföra 
tillsyn på all använd materiel så att 
denna kunde återlämnas till förrådet. 
FM LOG har såväl före som under 
kursen gjort allt i sin makt för att 
deltagarna skulle få rätt och väl fung-
erande utrustning. Kursen avslutades 
med soldaterinran som genomfördes 
av övlt Malin J Ekenberg, tjf SC F 
21. Nu har 26 nybakade specialister 
tillförts Hemvärnet, de ska nu göra 
sin intro-utbildning och påbörja sin 
befattningsutbildning.

Rickard Törnstråle 
Kurschef/GU-F F 21
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Tisdagen den 27 juni stod 70 förvän-
tansfulla ungdomar utanför grindarna 
vid Blekinges flygflottilj. Nu var det 
dags att öppna grindarna för FVRF-
Syd sommarkurs 2017 på F17. 

Första dagarna fick eleverna lära sig 
grunderna. Efter att ha varit på för-
rådet skulle eleverna bekanta sig med 
försvarsmaktens utrustning, lära sig 
att använda den rätt, samt att packa 
sin stridssäck. Därefter var det raskt 
in på allt från kasernrutiner med inre 
tjänst till att lära sig marschera och 
lämna av. Under veckan genomfördes 
flera studiebesök, flygledartornet, 
försvarsmaktens meteorologi- och 
oceanografi centrum samt även 
transport med TP 84 Hercules till 
Flygvapenmuseum i Linköping för 
att få en historisk tillbakablick på 
flygvapnet. Under veckans gång 
fick deltagarna även möjlighet att ta 
ungdomsidrottsmärket, vilket innebär 
en viss färdighet i skytte, orientering, 
löpning och simning.
 
Under andra veckan så skiftar fokus 
från lektionssalen till skogen, res-
ning av tält 20 övas, eldpostlistor 
skrivs och fältrutiner gås igenom. 
Allt detta för att vara förberedda 
för de fältdygn som genomfördes 
onsdag morgon-torsdag natt. Under 
fältdygnen fick eleverna en fördjupad 
kunskap i förläggningstjänst och tält 

Sommarkurs region syd

Tänk vad invecklat en sängbäddning kan vara

Här gäller det att hålla rätt på prylarna

Hela kursen samlad
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Det här borde de ha på McDonald´s

20. Tältet byts senare ut mot bivack 
med skärmskydd som eleverna får 
konstruera ute i fält. Fältdygnen sätter 
även stora delar av instruktörslaget i 
arbete med att utbilda i vass egg och 
samband, samtidigt som förläggning-
en upprättas. Fältdygnet ger möjlig-
het för flera av eleverna att komma i 
kontakt både med såväl naturen som 
sig själva, samt hur de funkar under 
andra förhållanden än de som de är 
vana vid. Fältdygnen avslutas med 
en marsch mot vad de tror är en ny 
förläggningsplats, men till elevernas 
stora överraskning så avslutas kvällen 
och natten i en varm kasern.

Inför kursens slut genomförs i sed-
vanlig ordning vård av materiel och 
därefter avslutningsfest med prisut-
delning och allsång med coverbandet 
Farozonen. På lördagen är det dags 
att ta farväl. Med 273 anhöriga som 
närvarande får eleverna sina kurs-
intyg och möjlighet att ta farväl av 
de kamrater de träffat under kursens 
gång. Flera vill träffas igen och undrar 
över nästa kurs. Avslutningsvis, ett 
stort TACK till F 17 för stöd, till alla 
mina instruktörer och elever, TACK 
för en mycket fin sommarkurs.

Mikael Sjöberg 
Kurschef SK region syd

Det är en glädje att kunna meddela att en av FVRF mest erfarna kurschef  
och instruktör nu kommer att finnas i vår dagliga verksamhet.

Från och med den 1 november 2017 anställs Rickard Törnstråle vid FVRF kansli.
Rickard kommer i huvudsak att arbeta som kurschef och instruktör  

vid genomförandet av utbildningar, medverka i planering av utbildningar  
samt utbilda, utveckla och handleda kurschefer och instruktörer.

En närmare presentation av Rickard kommer i nästa nummer
Ossi Koukkula 

Generalsekreterare

Ny medarbetare vid FVRF kansli
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Gruset sprutade när jag tryckte ner ga-
sen och körde förbi de marscherande 
ungdomarna. Värmen stekte men med 
de nedvevade fönsterrutorna blev kli-
matet inne i bilen mer behagligt. Min 
utrustning bestod inte av snuskburk 
och värmetröja, som åren innan, istäl-
let körde jag lyxigt runt i en bil och 
släpade på kameror av alla dess slag.

Det var min femte majövning men i år 
var jag inte längre med som ungdom. 
I år var jag en del av befälslaget och 
gick under titeln funktionär. Något 
mellanting, inte längre en ungdom 
men heller inte ett befäl, ett bra 
mellanting om du frågar mig. Min 
uppgift under årets majövning var 
att dokumentera helgen i bilder och 
kanske viktigast av allt, uppdatera 
ungdomarnas Instagram. Uppgiften 
som paparazzi gjorde att jag fick 
möjligheten att uppleva både vad 
som försiggick bakom ridån, med all 
planering och all logistik som skulle 
klicka, men jag fick också vara med 
ute på scenen och se det slutgiltiga 
resultatet av allt planerande. Jag fick 
förmånen att uppleva i största möjliga 
mån det ungdomarna fick vara med 
om under ”Majövning 2017”.

Årets slutövning presenterades som 
operation Guldbyxor där hela övning-
en skulle bygga på ett Monopol-kon-
cept där ungdomarna tjänade pengar 
som de sedan skulle kunna köpa mat 
och annan förnödenhet för. Detta 

Operation Guldbyxor

var något som sedan visade sig vara 
felaktigt, pengar fanns det gott om 
men något att köpa för dem fanns det 
inte. Redan första natten tog övningen 
en oväntad vändning, ungdomarna 
väcktes upp för att transporteras ut 
mitt i skogen utan vare sig mat eller 
mobiler. Inledningen på övningen, 
som först hade sett relativt chill ut, 
blev istället en kamp om att övervinna 
magens kurrande och saknaden av att 
konstant ha en mobil i handen. 

De följande dagarna sattes ungdo-
marnas färdigheter på prov för att 
testa dem på det de lärt sig under det 
gångna året. Men det var inte bara en 
massa utbildningsprövande moment 
de fick genomföra, de fick även testa 

på en del nya grejer. Några exempel 
på det var att testa på att duscha ute i 
fält, jobba inom ramarna för en plu-
ton, se sprängförevisning och genom-
föra ett omfattande sjukvårdsmoment. 
Hela övningen slutade med en tradi-
tionsenlig avslutningsmiddag som 
utvecklade sig till fest och dans när 
ett liveband senare på kvällen fyllde 
officersmässen med sprudlande toner. 

Precis som alltid gick helgens öv-
ning alldeles för fort och precis som 
åren innan var det lite vemodigt att 
säga adjö till alla på söndagen. Årets 
vemod slår dock inte fjolårets när jag 
gick ut LK 2. Jag hade gått ut det sista 
kurssteget och var därmed klar med 
ungdomsverksamheten men vad jag 
inte visste då var att detta bara var 
början. I höstas när ett nytt kursår 
drog igång var jag åter på plats, men 
med den lilla skillnaden att jag nu var 
med som funktionär. Det gångna året 
har varit bra och jag har sakta vag-
gats in i en ny roll. Jag är inte längre 
ungdom men jag är fortfarande en del 
av ungdomsverksamheten och det jag 
har lärt mig är att allt har sin tid. Slutet 
på årets utbildning var inte alls lika 
sorgligt som fjolårets, jag ser istället 
fram emot av vad framtiden har att 

Fötterna är soldatens bästa vän, behandla de därefter
Här ger vi oss av indelade 
i grupper

Övning i sjukvård, här lyckades 
vi bra
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Under Kristihimmelfärdshelgen 2017 
så genomförde 88 ungdomar ur FV-
RF-S den traditionella Majövningen. 
Övningen bedrevs på övningsfälten 
Nyårsåsen och Ringenäs utanför 
Halmstad med stöd av LSS FRIV 
från både Halmstad och Ronneby. 
Syftet med övningen var, liksom ti-
digare år, att låta ungdomarna pröva 
på en längre övning i plutons och 
grupps ram under strapatsrika för-
hållanden.

Övningsdeltagarna var överlag 
mycket nöjda med övningen. Det 
som framförallt upplevdes som po-
sitivt var att få pröva sina gränser, 
få jobba i grupp och dessutom få 
kombinera detta med upplevelser 
som man oftast inte kan få uppleva 
i annan verksamhet. Ulf Henricsson, 
vår inhyrda ”hemliga” föreläsare, 
var också ett mycket uppskattat in-

Slutövning för ungdomar i Syd

Maskeringens ädla konst, ingen 
känner igen någon

Avslutningsmiddag i gammaldags 
fin miljö

Högtidlig avslutning med utdelning 
av kursintyg

Samling kring lägerelden, en 
stämningsfylld kväll

bjuda på. Desto djupare jag gräver i 
fickorna desto mer guld hittar mina 
händer. Om allt går vägen är jag åter 
med nästa majövning men då som 
instruktör.

Text och bild
Johanna Béen

FVRF Syd

Uppställning och genomgång före övning

slag när han pratade ledarskap med 
ungdomarna.

Det jag vill framhålla till mina kol-
leger runt om i landet är att man med 
fantasi, ett bra befälslag samt ett gott 
stöd kan få till en mycket bra verk-
samhet för ungdomarna, även om 
man har begränsade resurser och 

medel. Jag vill ge ett stort tack till 
LSS FRIV för deras stöd under öv-
ningen.

Ulf Hörndahl 
Övningsledare FVRF-S Majövning 

Foto: J Béen
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Sommarens Instruktörskurs grunder, 
IK G, med ett delvis nytt innehåll 
både vad gäller de teoretiska som – 
kanske främst – de praktiska delarna 
genomfördes vid FMTS i Halmstad. 
18 elever, 8 kvinnor och 10 män, rykte 
in till kursen som blev den första med 
ett något ändrat innehåll och upp-
lägg. Söktrycket för kursen var extra 
stort. 16 elever fick betyget godkänd 
och har därmed behörighet att söka 
till Instruktörskurs tillämpning, IK 
T. Särskilt intressant var att nära 
hälften av eleverna hade befattning 
som sjukvårdssoldat i Hemvärnet, 
det måste betraktas som en särskilt 
väl genomförd rekryteringsinsats av 
ansvarig FFO.

Försvarsmaktens Ledarskaps- och 
pedagogikenhet (FMLOPE) är kva-
litetssäkrare av kursinnehållet i IK 
G och ansvarar för att kursinnehållet 
överensstämmer med Försvarsmak-
tens grundsyn inom sakområdet Peda-
gogik. Under våren har AG Instruktör 
– med stöd från FMLOPE – tagit fram 
ett förändrat sätt att genomföra IK 
G och IK T. Detta fastställde HKV 
PROD FRIV i maj. Från Flygvapen-
frivilliga har bl a kn Thom Gustafs-

son – som deltog som instruktör i 
IK G - ingått som representant i ut-
vecklingsarbetet. Strukturellt innebär 
förändringen att det är IK G och IK T 
som tillsammans ger formell behörig-
het att tjänstgöra som instruktör. Efter 
fullgjord utbildning ska eleven kunna 
verka som instruktör för soldater i 
grupps storlek.

För eleverna märks förändringen 
främst genom att IK G fokuserar på 

att lära ut en grundläggande metod för 
att som instruktör planera, genomföra 
och följa upp lektioner. Av 13 dygns 
utbildning är ett dygn avsatt till 
grundläggande teori och övrig tid för 
praktisk övning. Det teoretiska inne-
hållet i kursen utgår från Handbok 
utbildningsmetodik där tyngdpunk-
ten i utbildningsmetoden är den s.k. 
11-punktsmetoden, H UTBM (s 28).

Inför en övning tilldelades eleven 

Instruktörskurs Grunder i 
Halmstad

Fortlöpande feedback, 
skrivunderlägg är beställda  
Foto: V Fredriksson

Elevlektion i Skyddsmasken Foto: P Alpstranden

Elevövning i maskeringens ädla konst, här blir alla osynliga  
Foto: V Fredriksson
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IKG gruppbild med elever och lärare

ett ämne och fick därefter stöd av 
sin handledare med att planera, ge-
nomföra och utvärdera lektionen. 
Stödet anpassades efterhand som 
elevens kunskap och förmåga ökade. 
Handledarna fanns hela tiden till-
gängliga för frågor och stöd. Vid en 
förutbestämd tidpunkt lämnades lek-
tionsunderlaget till handledaren för 
slutgranskning. Samma handledare 
deltog sedan under lektionen för att 
återkoppla till eleven med råd och 
rekommendationer. I samtalet med 
handledaren är det viktigt att eleven 

är lyhörd för feedback, då detta är 
kanske det viktigaste verktyget för att 
arbeta med elevens utveckling under 
kursen. Totalt genomförde varje elev 
sex olika lektioner. Vid varje lektion 
var övriga elever övningstrupp. Tiden 
för genomförandet varierade mellan 
ca 15–45 minuter. 

Fördjupningsutbildning i pedagogik, 
som tidigare ingick i IK G, har flyt-
tats till IK T. En ökad användning It´s 
Learning är också en planerad åtgärd 
för öka elevernas förkunskaper inför 

kursstart. Kursledningen har upplevt 
att det något förändrade konceptet 
på IK G som mycket bra. Detta har 
även handledarna tydligt märkt under 
elevernas genomförda lektioner som 
i stort har haft en jämn och hög kva-
litet. Efter höstens IK G i Linköping 
och Halmstad kommer huvudman 
instruktör att utvärdera erfarenheterna 
av IK G och göra de förändringar i ge-
nomförandet som eventuellt behövs.

Johan Nyström
Kurschef IK G

Foto: N Fridlund

Från den 1 okt är FVRF hemsida www.fvrf.se  
öppen för att kunna ansöka till vår Vinterkurs som  

genomförs vid fyra tillfällen under våren 2018.

Du som kan söka ska vara medlem i FVRF ha genomfört  
sommarkurs eller grundkurs och ha påbörjat din 

Fortsättningskurs och vara högst 20 år vid kursstart.

Kurserna kommer att genomföras i Älvdalen/Dalarna  
veckorna 7 och 8 samt i Dagsådalen/Jämtland  

under veckorna 9 och 10.
Du finner ansökningsinformation och övrig info på  

www.fvrf.se from 1 okt 2017

Ansök till Vinterkurs FVRF Ungdomar 2018

Välkommen att söka!
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FVRF sommarläger är för många 
av våra elever något normbrytande, 
den trista, struliga eller helt perfekta 
vardagen ersätts med en helt ny verk-
lighet. Så blev det även denna soliga 
onsdags morgon utanför vakten på 
Helikopterflottiljen. Ungdomarna var 
– precis som instruktörerna – spända, 
en aning nervösa och mycket förvän-
tansfulla. 

Under våra första dagar läggs grun-
den för resten av kursen, det utbildas 
på sjukvård, Vass egg, karta och 
kompass och det viktigaste av allt, 
försvarsmaktens värdegrund – ÖRA. 
Att lyssna på en genomgång av ÖRA 
(Öppenhet, Respekt och Ansvar) kan 
bli mycket att ta in, omvandla och 
faktiskt ta till sitt hjärta. Därför fick 
våra elever denna kväll i mindre grup-
per skriva kursens egen värdegrund 
och därefter redovisa för varandra. 
Ord som ”respekt”, ”vänskap” och 
”lojalitet” var kärnan i nästa alla 
gruppers redovisningar och eleverna 
visade prov på stor mognad under 
denna övning. Inom grupperna var det 
många modiga elever som berättade 
för varandra om egna upplevelser från 
skola där värdegrunden inte följts. 
Med dessa elevers berättelser blev 
det ännu mer begripligt varför det är 
viktigt med en gemensam värdegrund 
och vikten av att följa den samme. 

Kursens första helg utspelades ut-
omhus i fortsatt mycket bra väder. 
Verksamheten delades upp plutonsvis 

där en pluton fick åka ut till övnings- 
och skjutfältet Kvarn för att bedriva 
utbildning och skjutning med gevär 
kaliber .22 lång. Den andra plutonen 
genomförde utbildning i förlägg-
ningstjänst och i kombination med 
detta hade sina anhöriga på besök. 
Tältspik slogs ner och tvättfatsställ-
ningar byggdes, tälten kom upp och 
sedan ner. Under helgen hade vi besök 
av generalmajor Anders Callert från 
Högkvarteret. Han hade enligt egen 
utsago ett mycket bra besök där han 
fick tala med ungdomarna och deras 
anhöriga, samt med kursledning och 
befälslag. Han var mycket intresserad 
av FVRF verksamhet.
  
Många glada miner och enstaka 
oroliga magar var resultatet efter att 
samtliga elever fått flyga med FFK, 
Frivilliga Flyg Kåren. Östergötland 
bjöd som vanligt på ganska mycket 
blåst och flygningen blev uppskjuten 
en dag, men sen mojnade vinden 
något och våra flygande kolleger 
kunde genomföra flygningen med 
våra förväntansfulla elever. 

Strapatsövning, nu skulle eleverna 
sättas på prov, allt de hunnit lära un-

der den första veckan skulle testas. 
En ordentlig tältförläggning bygg-
des upp ute på övningsskjutfältet 
Kvarn. Efter korvgrillning och fem 
punkts-tvätt blev det sovsäcken för 
alla utom de utvalda få som började 
sin timme som eldpost. Andra dagen 
på strapatsen bjöd på förevisning av 
Robot 57 som händelsevis skulle 
skjutas skarpt på skjutfältet. Därefter 
fotmarsch, utmanande stationer med 
eld, sjukvård, kompass och avstånds-
bedömning. För en av grupperna blev 
det lite speciellt då helikopterflot-
tiljens ställföreträdande flottiljchef, 
kom på besök och mycket intressant 
följde eleverna i sitt genomförande, 
han hjälpte även till att inspektera 
ömmande fötter. Solen stod högt 
på himlen och det var en och annan 
nästipp som brändes. Eleverna kom 
trötta men glada i mål efter dryga 6 
km fotmarsch. Kvällens fem-punkts 
tvätt var efterlängtad efter en hel dags 
svettande och sovsäcken kallade på 
samtliga elever och instruktörer.
 
Revelj kl 04.00 och förläggningen 
bröts och packades ihop i ett högt 
tempo. Därefter blev det marsch till 
fots. Målet var att visa samtliga elever 

Sommarkurs region öst

Här gäller det att hålla tungan rätt i 
mun och sågen igång

Vilken förläggningsmiljö, här skulle man kunna bo hela sommaren
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På marsch mot okänt mål, men vi kom hem till slut

att man alltid orkar lite till, oavsett hur 
trött man är. Under helgen hanns det 
med en hel del, både lekar, fysiskträ-
ning, flygvapenmuseum och avslut-
ningsmiddag. Avslutningsmiddagen 
hölls i Flygets Hus som idag ligger 
utanför Flottiljområdet, det var här 
den gamla underofficersmässen var. 
Med catering från Golfhotellet så blev 
det en väldigt trevlig kväll.
 
Avslutningsdagen blev det utvärde-
ring, utdelning av diplom, kramar 
och löfte om att träffas igen, därefter 
hemresa och många minnen rikare.

Julia Lindberg
Instruktör SK Öst

Under hösten kommer FVRF att börja använda sig av Kivra digitala 
brevlåda när vi skickar ut din lönespecifikation. 

FVRF börjar använda KIVRA

Gratis digital brevlåda
Du aviseras när du får ny post och kan läsa din post var du än befinner dig.

Mariana Lindström
Ekonomiansvarig/FVRF

Därför bör du som mottagare registrera dig 
omgående på Kivra www.kivra.se Det krävs mobilt 
BankID för tjänsten. Ytterligare information hittar 
du på www.kivra.se. Det går också bra att kontakta 
FVRF kansli info@fvrf.se

I både PuL och den kommande EU-förordningen (2018) framgår att 
man ska vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att 
skydda och hantera personuppgifter.
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Under hela söndagen anlände 12 ung-
domar till Luleå, med både flyg och 
tåg från olika delar av landet. Nästan 
alla FVRF regioner var represente-
rade bland kursdeltagarna på årets Air 
Camp på F 21. Första kvällen ägnades 
åt en rundvandring, lite formalia samt 
lära-känna-övningar. Skratten var 
många när deltagarna fick i uppgift 
att med fem minuters förberedelse-
tid intervjua och sedan med ritade 
bilder presentera sin bordskamrat. 
Kursledningen fick se många kreativa 
lösningar för att kunna symbolisera 
var eleverna kom ifrån och olika fa-
miljekonstellationer. Den första hela 
kursdagen blev en mjukstart med 
bland annat studiebesök på R3. Efter 
en uppsjö av frågor från allt från hur 
mycket vatten man kunde spruta till 
hur lång utbildningen var så blev det 
lunch. Utanför vakten stod bussen 
som efter maten transporterade kur-
sen mot den gamla militärstaden Bo-
den för ett besök på Bodens fästning. 
Besöket på fortet var en del i att sätta 
Försvarsmakten i ett historiskt sam-
manhang och dels att öka elevernas 
kunskaper om säkerhetspolitik och se 
Sverige ur ett strategiskt perspektiv. 
Besöket var mycket uppskattat!

Andra dagen bestod av ett besök på 1. 
Helikopterskvadron och Flygmuseet 
utanför F 21. Eleverna fick följa med 
en helikopterpilot och en helikopter-
tekniker och både se och höra hur 

deras vardag kunde se ut. Självklart 
fick de även gå runt lite i hangaren 
och titta runt på en helikopter och 
ställa frågor till officerarna om allt 
från utbildning till helikopterns pre-
standard. På museet sattes F 21 och 
Flygvapnet i ett historiskt perspektiv 
och F 19, den svenska frivilligflottil-
jen i Finland, lyftes särskilt fram i och 
med vårt grannlands 100 årsjubileum 
av självständighet. Det mest uppskat-
tade inslaget var att de fick provflyga 
i Viggen-simulatorn.

Flygstridslednings- och luftbevak-
ningscentralen Eagle gav eleverna 
en inblick i hur ett Strilbefäl arbetar 
och visade det både avancerade och 
extremt användarvänliga systemet C2 
StriC. Kompanichefen, en plutonchef, 
flygstridsledare, luftbevakare och 

sambandsledare föreläste alla om 
bataljonen och varje funktion. För 
att knyta an till Strils verksamhet 
besökte ungdomarna 211 stridsflyg-
divisionen och tillhörande flygun-
derhållskompani. De fick följa med 
i arbetet från att MSE-personalen 
(Mission support element) planerar 
en flygning till att teknikerna klargör 
flygplanet. Självklart var det många 
frågor till piloterna om hur det var 
att jobba som just pilot och hur man 
sökte, vad man skulle tänka på när 
man genomgick testerna för att bli 
uttagen som pilot. Besöket avslutades 
med JAS-simulator och att piloterna 
hoppades att få återse eleverna några 
år som kollegor.

Kursen avslutades med en trevlig 
middag där elever och kursledning 
kunde umgås under mer avslappnade 
former och där kunna ställa olika frå-
gor som hade dykt upp under veckans 
gång. Ett uppskattat inslag i kursen 
var att eleverna hade tillgång till 
soldathemmet på kvällstid och fick 
på så vis lära sig vad man som rekryt 
har att tillgå när tjänsten var slut. 
Kursutvärderingen var positiv med ett 
par konkreta och mycket konstruktiva 
förslag till hur kursen kan förbättras.

Text och bild
Patrik Pettersson/Kurschef

Air Camp på F 21 Kallax

Översiktsplan och vy över fästningen

Gruppbild framför en JAS
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Längtan efter ett äventyr utöver det 
vanliga var bakgrunden till den resa 
som kom att planeras av Robert An-
dersson, Linné Eldfors och Martin 
Nilsson från region Väst och Lovisa 
Kronsporre och Filippa Kronsporre 
från region Mitt. Med Sveriges 
högsta berg i sikte, begav de sig upp 
mot en oförglömlig resa. En söndag 
i mitten av augusti startade bilen från 
Järnboås och 20 timmar senare hade 
vi nått Nikkaluokta. Det var som att 
åka från sommar till vinter, regn och 
frost var ett faktum, men det stoppade 
inte våra tappra ungdomars entusiasm 
och lycka över att kunna påbörja 
vandringen.
  
Med tung packning begav de sig 
till fots mot fjällstationen, där de 
övernattade i tält för att sedan kunna 
påbörja bestigningen av berget. Tidigt 
nästa dag började de vandra upp för 
Kebnekaise. Vädret gick snabbt från 
sol och blå himmel, till mörka moln, 
regn och storm. Ju högre upp på ber-
get de kom, desto värre blev stormen 
och regnet förvandlades till snö och 
hagel. Halvvägs upp fick de inse sig 
vara besegrade av snöstormen.

De hade tänkt att vandra hemåt, så 
var det planerat. Men planerna änd-
rades när de fick nyheterna att vädret 
skulle lätta upp från gryningen fram 

En resa för livet

till lunchtid. De hade alltså en chans 
att ta sig upp nästa dag. Solen sken 
hela morgonen, men från lunch fram 
till sena kvällen regnade det konstant. 
Men de gav sig inte, vilken vandring 
det var, över stenar, genom bäckar 
stora som vattenfall, genom tjock 
dimma och minusgrader tog de sig till 
toppen till slut. Flaggan var självklart 
med upp till berget, likaså gruppens 
glade maskot ”Milou”. Dock var dim-
man så tjock uppe på toppen att man 
knappt såg handen framför sig. 
 
Utöver bergsbestigningen till fots 

Deltagare från vänster; Linné, Martin, Lovisa, Robert och Filippa

På väg mot målet i vacker miljö, men oftast i svårframkomlig terräng

åkte expeditionsdeltagarna helikop-
ter över berget, vilket var mycket 
uppskattat. Att först ha sett berget 
nerifrån och sedan traska den långa 
vägen upp, till att sedan se berget 
och de fina landskapen ovanifrån var 
en mycket fin och häftig upplevelse. 
Framförallt för oss flygintresserade.
Nu hoppas expeditionsdeltagarna på 
att bestigningen av Kebnekaise ska bli 
en tradition inom Flygvapenfrivilliga. 
De var faktiskt inte först med att ge 
sig ut på detta äventyr, tidigare har 
ungdomar från region Syd genomfört 
samma resa. 

Filippa Kronsporre/Region Mitt  

Spännande att flyga Helikopter, fin 
utsikt och snabbt går det
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Inte precis. Visst var det många fina 
uppvisningar i luften – där speciellt 
”återkomsten” med Team 60 och 
med gamla Lansen åter i luften var 
uppskattat och mäktigt att se. Och 
visst kunde man se och uppleva hur 
tidigare F 21-anställda träffades och 
ville språkas vid och se ”sina” gamla 
flygplan i luften. Hur trevligt som 
helst.

Men den största skillnaden fanns 
på marken. Nu fanns en tydlig och 
medveten satsning på att tydliggöra 
– inte bara Flygvapnets – utan För-
svarsmaktens verksamhet och yrken. 
Två arrangemang som stack ut var:

• Hur tre unga kändisar från den 
sociala media-världen - och med 
miljontals följare - under dagen 
genomförde en mini-mini-lumpen 
som återkopplades på bredden i 
deras egna kanaler samt på Norr-
bottens flygflottiljs Facebook sida.

• Hur länets gymnasieskolor efter 
samverkan med F 21 fanns på plats 
med både chefer, lärare och elever. 
Och hur ”säcken knöts ihop” med 
ett miniseminarium där försvars-
minister, landshövding, kommuner 

Flygdagen på F21  
– en klassisk flygdag?

från Norrbotten, gymnasieskolche-
fer, ÖB, FVC och förbandschefer 
diskuterade och kom överens om 
en framtida satsning på ungdo-
marna i gymnasieskolan gällande 
information om och besök hos 
Försvarsmaktens olika förband i 
Norrbotten. Under seminariet kom 
även Flygvapenfrivilliga och övriga 
fri villiga försvarsorganisationer till 
tals om ungdomsverksamheten och 
hur den kan passa in i bilden. Ett 
annorlunda och mycket bra inslag 
under flygdagen.

Att sedan dagens flygprogram av-
slutades med sex olika SAAB-till-
verkade flygplan – SK60, Tunnan, 
Lansen, Draken, Viggen och Gripen 
– flygandes i formation var en upple-
velse utöver det vanliga och en värdig 
avslutning på en fin flygdag. 

Jan Otterström/FVRF 
Foto: Jesper Sundström /F 21
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Flygvapenfrivilliga region syd har 
varit med och tävlat i flera år, vi 
har alltid fått en bra placering i alla 
klasser, men året 2017 är speciellt. 
Upplägget innan tävlingen bestod av 
ett par dagar teambildning samt trä-
ning på grenar som skulle komma på 
tävlingen.  Syftet med dessa dagar var 
att få en stark grupp men även att ha 
så kul som möjligt.  
 
Eleverna ryckte in tisdagen samma 
vecka som tävlingen skulle äga rum, 
det fattades snabbt ett beslut om att vi 
skulle bilda ett pojklag samt ett tjejlag 
istället för två mixade lag.  Argumen-
tet bakom detta var att då slipper man 
ha konkurrens mellan de två lagen. 
De kom på sina lagnamn ”Flyboys” 
samt ”Akktu Stakki Syd” på egen 
hand. Veckan gick, där vi tränade 
allt från orientering till att springa 
hinderbana. På fredagen begav vi oss 
upp mot HvSS.
 
Under lördagen genomförde båda la-
gen samtliga moment med mycket bra 
poäng. Momenten som genomfördes 
var allt från hinderbana, fältskytte, 
biathlon och orientering. Under lör-
dagskvällen blev det tid över för att 
träffa nya kamrater samt en ypperlig 
kvällskaffning som bestod av kokt 
korv med bröd. 

 
Båda lagen var redo för söndagen 
där det skulle ske en jaktstart. Ju 
mer poäng man hade desto tidigare 
startade man. Pojklaget gick ut först 
av samtliga 72 lag. Tjejlaget startade 
ungefär en timme efter. Redan från 
start var det spänning, pojklaget hade 
ett lag bakom sig som var farliga, 
de startade bara tre minuter efter. 
Dock redan efter första delmomen-
tet som bestod av ”par-orientering” 
såg man att pojklaget hade ökat sin 
ledning. Efter andra momentet som 
var ”lag-orientering” såg man att 
pojklaget hade första platsen med 
stora marginaler och så blev det. De 
kom in på första plats med hela 34 
minuters mellanrum till nästa lag.  
Under tävlingens gång hade tjejlaget 
en tuff fight om en tredje plats. Inte 

förens när det var ca 500 
meter kvar av snabb-
marschen som var sista 
momentet på söndagen 
lyckades de springa om 
laget framför de och ta 
åt sig en tredje plats. De 
två lagledarna kunde inte 
vara mer stolta!
 
På eftermiddagen blev 
det en avslutningsce-
remoni där prisutdel-
ningen skulle äga rum. 
Tjejlaget fick stolt ta åt 

Stora framgångar för FVRF 
vid HvSS Ungdomstävling 2017

Lagledare för ”Flyboys” tar emot 
hederspris för bästa  

svenska lagledare.

sig äran för en tredje plats i klassen 
”tjejklass” samt vandringspriset för 
”bästa svenska tjejlag”. Pojklaget 
fick också stolt ta åt sig äran, fast 
denna gång för en första plats i 
klassen ”pojkklass” samt vandrings-
priset för ”bästa svenska pojklag” 
Inte nog med att båda lagen kom på 
otrolig bra placeringar fick även lagle-
daren Jonathan Nyberg för ”Flyboys” 
äran att ta emot det fina priset ”he-
derspris för bästa svenska lagledare”. 
 
Nästa år kommer regionen försöka 
skicka fler lag och vi kommer att 
försvara vår placering år 2018, lita 
på det!

Jonathan Nyberg/FVRF Syd 

Flyboys med lagledare Jonathan 
Nyberg samt Rikshemvärnschefen 
Roland Ekenberg

Hela FVRF styrkan samlad inför HvSS ungdomstävling
Foto: Region Väst
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Som en del i det utbyte som vi har 
börjat med Storbritannien så kom 
åtta brittiska ungdomar tillsammans 
med fyra ledare till Sverige under 10 
dagar i augusti.

Besöket inleddes med en resa genom 
Stockholmstrafiken i rusningstid för 
att sedan ta oss till Linköping. Efter 
mat och en god natts sömn var det 
dags för besök nummer ett, flygskolan 
på Malmen. Våra gäster som trodde 
att det skulle få en vanlig genomgång 
av flygplan och vad man gör blev glatt 
överraskade, jag tror till och med 
att deras mungipor var på väg runt 
huvudet när de fick veta att de skulle 
få varsitt flygpass i en SK 60. Sällan 
kan så många brittiska leenden skå-
dats samtidigt på flygskolan. Det blev 
heller inte sämre när man fick möjlig-
het att se Team 60 uppvisningsträna 
under eftermiddagen. Som att det inte 
var nog bjöd den andra dagen på ett 
besök på helikopterflottiljen och som 
avslutning bjöds det på en flygtur i 
Hkp 15.
 

I ett rasande tempo var det plötsligt 
fredag och ett besök på SAAB i 
Linköping med lite genomgång av 
företaget och en promenad genom 
slutmonteringen. Efter det styrde vi 
kosan mot Flygvapenmuseum, och 
jag tror det flesta av våra gäster fick 
lite gåshud när vi kom ner till vraket 
efter DC 3:an och historien om den.

gott till mer tveksamma omdömen. 
Souvasen gick däremot ner.

När solen gick upp för en ny vecka 
så fick britterna besöka en av JAS-
divisionerna på F 21 och få lite in-
formation om den. Man fick även 
möjlighet att provsitta en JAS. Gissa 
om det var nöjda gäster. Några 
ungdomar fick möjlighet till ett nytt 
flygpass i en SK 60 medan övriga fick 
prova på JAS-simulatorn vid F 21. 
 
Efter att vi sagt tack och hej till 
Norrbotten så styrde vi kosan 
mot Uppsala och Stockholm. 
Besök på Vasamuseet, vaktavlös-
ningen på slottet och lite tid i både 
gamla stan och Stockholm fanns med 
på schemat. Ett besök vid stridsled-
ning- och luftbevakningsskolan vid 
LSS gavs också där gästerna fick se 
både systemet och få en liten inblick 
i vad stril gör.
 
Efter en förmiddag i Uppsala tog 
vi oss åter mot Stockholm, för en 
lunch i Kaknästornet och en avslu-
tande eftermiddag med lite shop-
ping innan vi gjorde kväll och på 
förmiddagen efter skjutsade brit-
terna till Arlanda för sin hemresa. 
Jag hoppas och tror mig veta att både 
britterna och de två svenska följeung-
domarna haft härliga tio dagar med 
många intryck och upplevelser.

Christer Andersson 
Kontingentschef 

Besök av Engelska ungdomar

Svenska och brittiska deltagare vid 
fenan från Akktu Stakki innan vi 
lämnade F 21.

Foto: Joakim Vidgren, 
Försvarsmakten

Besök vid 211.e JAS-divisionen på 
F 21.

Foto: Joakim Vidgren, 
Försvarsmakten

av en guide. Imponerade av det stor-
slagna vattenfallet var det sedan dags 
att åter bege sig mot Kallax och lite 
lokal mat. Vad är då lokal mat i Kall-
lax? Jo surströmming. Trots många 
tveksamheter så smakade alla på det. 
Betyget var varierande, från riktigt 

Nöjda brittiska besökare efter 
att man fått souvas till middag. 
Surströmmingen fick lite mer 
blandat omdöme.

 
Fredag kväll, och transport från 
Östergötland till Norrbotten och 
Luleå med hjälp av ett av Flygvap-
nets Herculesflygplan för att på 
lördagen besöka flygdagen. Trots 
isande kalla vindar så var besöket 
en succé och efter en middag fick de 
en chans att se sig om lite i Luleå. 
När söndagen grydde lastade vi in oss 
i bilar och åkte västerut mot Vidsel 
för att besöka Storforsen med hjälp 

Att få provsitta en JAS, en dröm för 
många.

Foto: Joakim Vidgren, 
Försvarsmakten

Be söket vid Storforsen utanför 
Vidsel.
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I mitten av juli samlades tio förvän-
tansfulla ungdomar, två från varje 
region, för att under tio dagar åka till 
Storbritannien. Man skulle både få 
besöka den stora flygshowen RIAT, 
Royal International Air Tattoo, men 
även få vara med och jobba under den.
Även besök i London fanns med i 
programmet, dessutom en del över-
raskningar.

Gruppen möttes upp på Heathrow av 
ledare från RAF Air Cadets. Enkelt 
uttryck så är Air Cadets Storbritan-
niens motsvarighet till vår egen 
ungdomsverksamhet, men betydligt 
större med drygt 40 000 ungdomar i 
verksamheten. Transporten gick till 
Fairford, där hamnade vi svenskar 
tillsammans med utbytet från IACE, 
International Air Cadets Exchange, 
ett program som Sverige tidigare har 
varit med i. 

Vår grupp kom att bestå av Austra-
lien, Sverige, Ukraina, USA och Nya 
Zeeland, en härlig blandning och ett 
härligt gäng. Förutom de cirka 35 
ungdomarna i vår grupp fanns ytterli-
gare cirka 900 brittiska ungdomar och 
totalt cirka 300 ledare vid Fairford. 
Värt att notera är att alla som deltar 
vid Fairford bor i tält, från yngste 
ungdom till den med högst grad.

Andra dagen lastades för transport till 
RAF Odiham, där fick vi en beskriv-
ning av deras stora transporthelikop-
ter CH-47 Chinook, dessutom fick 
alla våra ungdomar en flygtur i den. 

På kvällen delades vi in i nya grupper, 
nu tillsammans med övriga ungdomar 

för att sedan under fredagen jobba 
på flygshowen. Nu blev det bara en 
halvdag, för efter lunch återsamlades 
IACE-deltagarna för att få möta delar 
ur den amerikanska uppvisnings-
gruppen Thunderbirds. De svenska 
deltagarna fick även en kort träff med 
den svenske flygvapenchefen Mats 
Helgesson under lördagen

När söndagen nalkades så hade våra 
brittiska värdar nästa överraskning 
på gång. Den här gången åkte det 
svenska gänget själva till RAF Halton 
för at få segelflyga. Två pass var och 
eftermiddagen bjöd på en ganska bra 
termik. Efter att RIAT avslutats så har 
alla deltagarna i ungdomsverksamhe-
ten en uppgift, att tillsammans söka av 
flygplatsområdet efter FOD som kan 
skada flygplanen. När IACE-gruppen 
gjort vår del i det fick vi träffa den 
brittiska uppvisningsgruppen The red 
arrows. Efter det blev det ett besök vid 
ett museum för det gamla klassiska 
flygplanet Vulcan. Sista kvällen på 
Fairford bjöds det på grillkväll, och 
för ungdomarna även lite disco.

När tisdagen grydde var det dags att 
lämna vårt tältläger och besöka den 
plats varifrån man ledde flygstrids-
krafterna i slaget om Storbritannien. 
Det kan även ses som en del i den 
svenska historien då ledningscentra-
len påminner en hel del om Stril 50, 
men även Stril 60.

Nu var det också dags att säga ett 
sorgset farväl till alla nya bekantska-
per då Sverige nu blev en egen grupp 
tillsammans med de två ungdomarna 
från Ukraina.

Vi bytte förläggningsort från Fairford 
till Halton där det på kvällen bjöds på 
middag i The Halton House, en pam-
pig byggnad som uppfördes till Alfred 
de Rothschild, idag officersmäss för 
RAF Halton.

FVRF-ungdomar på besök i England

De svenska ungdomarna fick en kort 
träff med flygvapenchefen, Genmj 
Mats Helgesson.

Vilma gör sig klar innan start

Hela gruppen med de länder som 
ingick i vår grupp under RIAT.

På vandring i London

De sista dagarna spenderades i Lon-
don med besök på de flesta av sevärd-
heterna. London eye, Towern, West-
minster Abbey med flera. Dessutom 
en mingelstund på The Royal Air 
Force club i London. Ett äventyr utö-
ver det vanliga med en hel del intryck 
tog till sist tyvärr slut och hemresan 
knackade på dörren. Men jag tror att 
våra ungdomar har med sig ett minne 
för livet. Det har i alla fall jag.

Christer Andersson 
Kontingentschef
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Det var med stor spänning och höga 
förväntningar vi rullade in genom 
grindarna till Uppsala garnison. Där 
skulle vi strax ansluta till övriga del-
tagare ur Markstridsförbundet. Under 
den kommande veckan skulle det här 
gänget utgöra B-styrka under Und-
SäkC TolkS/HUMINT slutövning. 
Vi hade fått detaljerad information 
om det rådande läget mellan de båda 
länderna i övningsvärlden – men de 
få ingångsvärden vi fått gällande vår 
uppgift lämnade stort utrymme för 
spekulation. 

Efter att vi blivit inkvarterade på lo-
gement och utfodrade på stans bästa 
pizzeria var det dags att kvittera ut 
kompletterande materiel. Förutom va-
pen hämtade vi ut bland annat knäp-
petält eller enmanstält 2000 (puppa), 
liggunderlag och sovsäck. Vi hade fått 
en detaljerad packlista hemskickad, 
men de här sakerna stod det inget 

om. Spekulationerna tog fart, och nu 
började det gå upp för oss att det inte 
skulle bli säng på luckan och tre mål 
mat serverade varje dag. 

Kort därefter gick vi på ordergiv-
ning och först då fick vi reda på våra 
uppdrag. Klockan hade passerat 2100 
när ordergivning och gruppindelning 
var klara, och snart pågick febrila 
förberedelseaktiviteter på logemen-
ten. Förutom packa och förbereda sin 
personliga utrustning för en vecka i 
fält så fick vi ut information om fien-
den som vi skulle läsa igenom innan 
avfärd nästa dag. Det handlade om 
deras specialförband och hur dom kan 
tänkas agera. Efter rekommendatio-
ner lämnades all materiel som kunde 
röja mig som person och ge en fiende 
mer information om mig än vad jag 
ska lämna vid ett eventuellt gripande 
inlåsta i ett skåp på logementet. Det 
blev en lång kväll och när de sista 
förberedelserna var avklarade, var 
klockan två på natten. 

Dagen därpå påbörjades själva öv-
ningen. De sista kartorna plastades, 
grupperna kördes i väg, en efter 
en, och landsattes på olika platser 
i övningsvärlden. Solen stekte och 
världen vi steg in i var tärd och spänd 
av mångåriga, infekterade konflikter 
– både med grannländer och internt 

Markstridsförbundet som B-styrka 
under FMUndSäkC slutövning

Säkerhetsgenomgång innan grupperna beger sig ut

Ronny med ansvar för samband, logistik och planering
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i form av kulturella och religiösa 
motsättningar. Nu hade de spända 
relationerna med grannlandet i norr 
nått en gräns där vad som helst kunde 
hända. Officiellt var det fredstid, men 
under ytan pågick omfattande militär 
verksamhet. Främmande makt hade 
trängt in med dolda specialförband 
och man befarade att de redan kunde 
ha tagit kontroll över kritiska punk-
ter i infrastruktursystem för tele och 
elförsörjning.

Efter plutonchefens orientering kväl-
len innan fick vi veta att vår grupp i 
första skedet skulle bedriva spaning 
och förbereda eventuellt sabotage. 
Objekten var två master och ett el-
kraftverk som bedömdes vara av 
värde för fiendens verksamhet. Vi räk-
nade med att nå fram till Skogstibble 
på ca 3 dagar och väl där visste vi att 
risken för upptäckt och eldöverfall 
var stor.

Det var tydligt att vi inte fått veta 
allt om vad som väntar oss. Snarare 
tvärtom, vi hade inte en aning. ”An-
tingen är det tillämpat, eller så är det 
meningen att vi ska vara oförberedda” 
spekulerade någon. “Vi märker”, sva-
rade en annan lugnt. Men att det var 
ett komplext övningsupplägg med ett 
flertal omfall rådde det ingen tvekan 
om, och det rådde aldrig någon brist 
på spekulationer:  
“När vi kommer till fram måste vi ha 

Grupp Bertil på väg mot första objektet

På Garnisonsmuseet, Sven Norling 
berättar om flottiljens historia

hörselskydd, men vadå - ska vi sova 
med dem på?”
“Följa hela sjukvårdskedjan bakåt - 
näää lägg aaav...”.
“Alltså, jag hoppas faktiskt på att bli 
tillfångatagen. Annars blir jag fan 
besviken.” 

Andra dagen kom vi fram till våra 
första två mål som skulle rekogno-
seras. Efter utförd uppgift begav vi 
oss vidare mot det tredje och sista 
målet, trodde vi tills vi fick en ny 
order. Grupp Cesar låg lite efter i 
tidsplaneringen och vi skulle därför 
understödja dom med deras uppgifter. 
”Bedriv fast spaning mot flygfältet 
från kl 22.00 – 10.00 därefter invänta 
ny order.”  Vi fick order om att in-
vänta transport fram till gränsen på 
området där vi skulle utföra rörlig 
spaning. Denna transport avbröts 
hastigt med några höga smällar.

Det tog inte mycket tid innan jag blev 
nedlagd på marken och soldater med 
maskerade ansikten hade bundit fast 
mina händer. Några sekunder efteråt 
blev samtliga mina fickor genom-
sökta. 

”Du har en karta – är du chef?” - 
skrek soldaten och när han inte fick 
svar, fortsatte: ”Är du kartläsare?”
Några minuter senare satt jag i en bil 
med huva över huvudet, bredvid mig 
satt några av mina kamrater. Motorn 

startades och vi hade ingen aning om 
vart de förde oss. Sen blev det några 
tuffa dagar med hårda förhör. 

Övningen avslutades med vård, åter-
lämning av materiel och en räk-
macka. Som bonus fick vi deltagare 
i B-styrkan en värdefull utbildning i 
akutsjukvård samt en väldigt intres-
sant genomgång om HUMINT med 
en allmän orientering om verksamhe-
tens organisation och arbetssätt. Innan 
”höger-vänster-om-kommandot” fick 
vi som hamnat i fångenskap träffa 
våra förhörsledare enskilt för att dis-
kutera vad som hänt under förhören 
samt för att ge dem feedback. Även 
om tiden i fångenskap var kort och 

man visste med sig att det bara var 
en övning, så gjorde det garanterat 
intryck och man fick en tankeställare 
om hur det kan kännas att hamna i 
riktig fångenskap. 

Ett stort tack till UndSäkC TolkS/
HUMINT övningsledning för en 
bra övning. Även ett stort tack till 
Sven Norling och Ärna Kamrat- och 
Veteranförening som visade oss Gar-
nisonsmuseet på Ärna. 

Ingela Danelius, Carl-Johan 
Colliander och Vladimir Iserell

Författare och deltagare
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Så var det var äntligen dags, vi skulle 
få tävla i Tough Viking i Stockholm, 
närmare bestämt på Kungliga Djur-
gården och samtidigt få representera 
Flygvapenfrivilliga. Vi var 3 killar 
och 2 tjejer som ville ha en ordentlig 
utmaning. Det som vi hade framför 
oss var en sträcka på 15 km med ca 
40 hinder. Taggtråd, eld, is, lera, el, 
vatten, springa upp för en ramp, ir-
ländska bordet, ninja steps, dip walk, 
krypa i lera under nät, armgång, det 
var bara några exempel på vilka hin-
der som fanns med.

När vi kom dit var vissa av oss lite 
nervösa men alla var väldigt förvänt-
ningsfulla och taggade på vad som 
komma skall. Det hela inleddes med 
att vi skulle checka in och få ut våra 
startkitt. Startkitten innehöll start-
nummer i form av pannband och en 
GPS- sändare som skulle hålla koll på 
vår tid. Vi satte på oss vår utrustning 
och fixade till det sista. Därefter var 
det dags att ställa sig vid startlinjen, 
vi var minst sagt väldigt taggade. Vi 
hade sedan en kort gemensam upp-
värmning med alla andra deltagare 
som skulle starta samtidigt med oss. 

Tough Viking – tuff utmaning

Klockan 14.20 tutar lastbilstutan och 
eld sprutar upp. Nu kör vi, första hind-
ret var att ta sig förbi ett amerikanskt 
fotbollslag, därefter kom en drös av 
många roliga och utmanande hinder. 
Det var verkligen väldigt blandat. 

Herrlaget satsade på att ta sig igenom 
hela hinderbanan på en bra tid medan 

Varför ska det vara så tungt

Här gäller det att komma över och sedan snabbt i mål

Fem målmedvetna ungdomar

damlaget, tyvärr med några skador, 
mest fokuserade på att komma över 
alla hinder.

Killarna var mycket nöjda med sin 
prestation och de överträffade sin 
målsättning som var att komma i mål 
inom två timmar.  En av killarna vann 
sin åldersklass och de andra två kom 
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På väg mot mål, på en bra tid

topp 25 i sin klass. Hela upplevelsen 
var riktigt häftig att få ta del av och 
vi skulle alla absolut vilja göra om 
Tough Viking eller liknande hinder-
banor igen. Det var fysiskt krävande, 
mycket teamwork och väldigt roligt.

Samtliga deltagare tackar FVRF 
region syd för att vi fick denna möj-
lighet att delta i Tough Viking. Vi 
vill också tacka vår fotograf Eleonor 
som tog bilderna och supportade oss 
genom loppet.

Foto, Eleonor Micalizzi/FVRF-S 
Text, Moa Leidhammar/FVRF-S

Sommarkurs region mitt

RA 180 är den militära beteck-
ningen, men vi hittar inga appar

För de flesta har sommaren precis 
börjat. Midsommarhelgen har just 
passerat och många är på väg till 
sommarställen, sommarjobb eller 
andra sommaräventyr. Men på Luft-
stridsskolan i Uppsala pågår sedan 
en tid tillbaka förberedelser för årets 
Sommarkurs i Flygvapnet. Direkt 
efter helgen ansluter instruktörer 
och medarbetare till förbandet för att 
lägga de sista pusselbitarna på plats 
innan 80 förväntansfulla sommar-
kurselever kommer till kursen.

Eleverna möts utanför vakten av 
instruktörer som med en varm men 
bestämd hand hälsar varje elev väl-
kommen. Inom någon dryg timme 
har sommarlovsvilda civilklädda 
ungdomar i 16-årsåldern ändrats till 
elever klädda i grönt. Vana truppbefäl 
går igenom vad som gäller för klädsel, 
packning och militärt uppträdande. 
Säkerhetsrutiner, Försvarsmaktens 
värdegrund och regler som gäller på 
militärt förband gås tydligt igenom. 
Alla ska vara medvetna om vad gäller 
och hur man ska uppföra sig mot sina 
kamrater och befäl. 

Intensiva dagar följer. Exercis blandas 
med sjukvård, sambandstjänst varie-
ras med idrott, samkväm varvas med 

morgonrutiner och BRAK. Redan 
första veckan väntar en resa ned till 
Linköping och Helikopterflottiljen. 
Efter bussresa från Uppsala till Lin-
köping tillbringas natten med sovsäck 
och liggunderlag i idrottshallen på 
förbandet. En tidig morgon följer med 
studiebesök där ungdomarna får träffa 
en flygingenjör som berättar och visar 
hur flygplanet ser ut och fungerar. De 
får också möte en tekniker som visar 
delar av vilka vapen som kan använ-
das och hur systemen hänger samman. 

Till allas vår glädje får vi samtidigt 
se hur återuppståndna Team 60 övar 
i luften ovanför oss! Team 60 utgörs 
av de bästa bland de bästa flyglä-
rarna som utöver sin vanliga tjänst 
som flyglärare dessutom arbetar med 

uppvisningsflygning. För den som 
aldrig sett dessa flyga förut är det en 
upplevelse att se hur flygplanen kan 
framföras i föränderlig formation. För 
de av oss som fick se dem innan de 
lades i malpåse var det ett kärt åter-
seende. Den långa dagen kröns med 
specialguidning på Flygvapenmu-
seum innan vi äter middag. Bussresan 
hem var full av glada miner, oavsett 
om leendena var på vakna eller so-
vande ungdomar. 

En sommarkurs i Flygvapnet har flyg-
ning på schemat. Vädret spökande in 
i det sista, men tidigt på morgonen 
fick vi klartecken. Med stöd från 
FFK kunde vi ge eleverna möjlighet 
att se Uppsala från ovan. Det inten-
siva schemat rymde även prova-på-
skjutning med ungdomsvapen och ett 
uppskattat besök vid Gråberget, fortet 
strax utanför Gävle som under Kalla 
Kriget hade uppgiften att försvara 
Gävle hamn. På vägen hem passade 
även kursen på att friska upp sig med 
bad på intilliggande Furuviksparken.

En sommarkurs i Flygvapnet in-
nehåller även fältförlagda delar. 
Dagar i skogen innehöll allt mellan 
praktisk förläggningstjänst om 
hur man verkar i fält till praktisk 
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sjukvård. Utbildningsmoment i hur 
man tar sig fram nattetid, vass egg 
och eldning leder sedan fram till 
tillämpade moment där grupper ska 
göra upp eld på tid och ta sig fram i ett 
koordinatsystem med hjälp av karta 
och kompass. En natt sov man gott i 
Tält 20 med en kamin som eldposten 
höll varm. En natt tillbringades i 
enmanstält och för delar av kursen var 
det nog något de kommer att minnas 
särskilt länge. Bilden på den fina 
bivacken som ser torr och skyddad ut 
ger högklassisk vila i jämförelse med 
enmanstält som redan innan nattvilan 
har blivit regnvåta och kalla. 

Sista dagen på kursen kombinerades 
med besöksdag för anhöriga. Närmare 
200 personer hörsammade inbjudan. 
Det fanns tyvärr bara möjlighet att 
ge ett smakprov av allt som ung-
domarna fått uppleva, men en hel 
del av allt som de fått sig till livs 
kunde visas upp. Utrustade med RA 
180 ledde ungdomarna runt sina 
anhöriga. Förläggningsmaterial och 
dygnsportioner, praktisk sjukvård 

Nu måste vi ringa hem och höra om 
de saknar oss Avslutningsmiddag, trevligt men samtidigt ett ledsamt uppbrott

och tältslagning. Det och mycket 
mer tillsammans med hur livet på 
kasern ser ut rymdes under en intensiv 
förmiddag som avslutades med lunch 
i matsalen. Ungdomarna skötte det 
med den äran. Det var svårt att inte 
bli imponerad! 

Fredagen den 7 juli ryckte eleverna ut. 
Över 80 procent av dessa vill fortsätta 
i verksamheten. Det tolkar jag som 
ett gott betyg. Utvärderingarna visar 
att ungdomarna är mycket glada och 
nöjda med dessa två veckor av sina liv. 
Två veckor när de kunde haft ledigt 
sommarlov eller sommarjobbat. Två 
veckor de istället valde att tillbringa 
på Sommarkurs i Flygvapnet. 

Jag vill som skolchef rikta ett varmt 
tack till Flygvapenfrivilliga Region 
Mitt och dess medarbetare som gjorde 
detta möjligt. Ingen nämnd, ingen 
glömd. Men också ett särskilt tack 
till alla föräldrar som lät oss låna 
ungdomarna i dessa veckor.

Text och foto:
Kn Patrik Björnström

Skolchef, Chef Frivsekt Uppsala

Här ska ni bo i natt, skärmskydd kallas bostaden


