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Ola Gynäs
har ordet
Nu ä det dags…
att köra igång verksamheten, träffa
kompisarna och genomföra en bra
och givande utbildning och under det
kommande verksamhetsåret.
Tänk vad mycket spännande vi kan
förvänta oss.
Själv har jag precis skrivit färdigt
vad som hände under 2011 i form
av verksamhetsberättelse. Det är jät
tespännande att rekapitulera året och
fundera över hur bred och omfattande
verksamhet vi bedriver.
Ungdomsverksamheten har under
året varit omfattande över hela riket
och under 2012 toppar vi med vår
stora ungdomscamp -AirCamp,
som genomförs på F 7 Såtenäs. En
fantastisk ungdomsvecka, dit alla
är välkomna, som har sitt ursprung
i ungdomarnas egna önskemål och
förslag.
Vi kommer även i år bedriva täv
lingsverksamhet med ungdomslag,
så anmäl ditt intresse för att komma
ut och träffa andra ungdomar, både
nationellt och internationellt. Prata
med kompisar och ledare och gör slag
i saken – anmäl dig.
När jag läser om verksamheten
2011 konstaterar jag bredden av
vår verksamhet och nu kommer
vi utöka uppgifterna ytterligare
med Högvakt. Försvarsmakten har
önskemål att frivilligorganisationer
na skall bedriva högvakt och vår
organisation - Flygvapenfrivilliga har fått det stora förtroendet att
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hålla ihop och organisera samtliga
frivilligorganisationer. Just nu vet vi
att vi kommer att genomföra högvakt
under två veckor i juli 2012, att vi har
personal att genomföra utbildning
och bedriva högvakten med och att
intresset är stort att få delta. Anmäl
dig även du och till oss alla andra
glöm inte att besöka högvakten under
ditt Stockholmsbesök.
Huvudmannaskapet för instruktörs
tjänst är vårt utvecklingsprojekt där vi
har drivit utvecklingen sedan vi fick
huvudmannaansvaret. I år kommer
all utbildning genomföras enligt
den plan som nyligen godkändes av
Försvarsmakten (HKV) och vi som
FVRF medlemmar kan känna en stor
stolthet i att ha varit med och format
framtidens instruktörsutbildning och
kvalitetskrav.
Hv-Und verksamheten kan sägas
mycket om men vi kan endast kon
statera att de medlemmar, ur vår
organisation, som genomför en
ytterst kvalificerad uppgift i hem
värnets organisation, fortfarande
är/skall vara medlemmar i ur
sprungsorganisationen, Flygva
penfrivilliga.
Jag kan konstatera att det finns
behov av förändring och förbättring
på denna punkt men oavsett vari
förbättringarna består hoppas jag att
vi alla kämpar på under kommande
år och besätter de befattningar som
finns.

Vintern tog slut tidigt i år och det
är nog att sticka ut hakan om man
säger att våren är här eftersom många
bakslag kan inträffa men att säga
att våren har kommit beträffande
vår seniorverksamhet hoppas jag
innebär att respektive regions senior
verksamhet skall utvecklas i full blom
under kommande verksamhetsår. Vi
i styrelsen kommer att stödja på alla
tänkbara sätt eftersom vi är fullt och
fast övertygade om det positiva i ett
livslångt engagemang. På slutraderna
ber jag er alla att försöka använda
ordet seniorverksamhet för denna
typ av verksamhet som syftar till
engagemang inom organisationen i
gemensamhetens tecken. Detta för att
inte förväxlas med annan verksamhet
inom Försvarsmakten.
Nej gott folk, nu skiner solen och jag
har både en båt och en vedhög som
väntar på arbetsinsats.
På återseende hälsar
Ola Gynäs
Riksförbundsstyrelsens ordförande

GU-F
Ungdomar fyllda 18 år missa inte
möjligheten att genomföra
GU-F i sommar.
Se platser och tider på
www.fvrf.se och
www.frivilligutbildning.se

Peter Lagerblad
Riksförbundsordförande

Utvecklingen det senaste året har
varit dramatisk. Jag tänker främst
på är den arabiska våren. Folkens
frigörelse och diktatorers fall. En

FVRF

Box 5435, 114 84 Stockholm
Besöksadress:
Östhammarsgatan 70
Tel vx: 08-514 390 00
Fax: 08-514 392 89
Roland Sterner - Tel. 08-514 392 86
roland.sterner@fvrf.se
Ansvarig utgivare
Utbildningsfrågor:
Jan Cedergren - Tel. 08-514 392 96
jan.cedergren@fvrf.se
Jan Otterström - Tel. 08-514 392 90
jan.otterstrom@fvrf.se
Lars Pettersson - Tel. 070-58 000 59
lars.pettersson@fvrf.se
Ekonomi:
Ulla Broberg - Tel. 08-514 392 85
ulla.broberg@fvrf.se
Grafisk formgivning:
Sven-Owe Andersson
svenowe.andersson@bredband.net
Foton, utan uppgift om fotograf, är
tagna av FVRF.
För insänt material ansvaras ej.
Vi förbehåller oss rätten att redigera
och förkorta artiklar för att passa
format och spara plats
Tryckt på Ljungbergs Tryckeri, Klippan

demokratisk utveckling har inletts,
men har en lång väg att gå. För svensk
del har vi bidragit till utvecklingen
främst genom våra insatser i
Libyen. Det svenska Flygvapnet
med JAS 39 Gripen har genom
sina spaningsinsatser blivit mycket
uppskattat. Ett tecken på kvaliteten i
det svenska flygvapnet
För Försvarsmakten har den na
tionella försvarsplaneringen åter
upptagits efter en lång ”time out”.
Fyra nya regionala staber organiseras.
En ny inriktning både på ett nationellt
försvar och internationella insatser. En
förändring som jag tror har ett starkt
stöd hos svenska folket. Hemvärnet
med de nationella skyddsstyrkorna
har blivit vassare med en viktig roll för
försvaret av Sverige. Försvarsmakten
har härigenom också fått bättre
möjligheter att bidra till att lösa andra
kriser än väpnade angrepp mot vårt
land.
Det nya personalförs örjn ings
systemet har börjat förverkligas.
Den fråga man kan ställa sig är:
var tog frivilligheten vägen i det
frivilliga försvaret? Frågan kan
belysas ur två perspektiv. För
det första begreppet det frivilliga
försvaret som ju består av anställda
officerare, soldater och sjömän. Det
egentliga frivilliga försvaret i form
av frivilliga försvarsorganisationer
och deras medlemmar riskerar att
suddas ut. För det andra verkar det
högst osäkert om Försvarsmakten
med undantag av Hemvärnet önskar

utnyttja frivilliginsatser i det nya
försvaret. Denna utveckling är enligt
min mening negativ såväl med
hänsyn till folkförankringen som till
effektiviteten.
Under gångna året kan vi iaktta
en utveckling i vår regionala vuxen
utbildningsverksamhet, där kurser har
ställts in. Detta är en oroväckande
utveckling eftersom det visar på
ett minskat engagemang för För
svarsmakten och vår verksamhet.
Ungdomsutbildningen har å andra
sidan fått större omfattning än vad vi
planerade, vilket är glädjande.
Antalet medlemmar ökade under
2011, vilket är glädjande. Utmaningen
för oss är att behålla medlemmarna, inte
minst ungdomarna, i organisationen
genom att erbjuda en intressant och
stimulerande verksamhet, som känns
meningsfull och ökar intresset för
Försvarsmakten.
Om jag tvingas välja ut en mycket
lyckad aktivitet under året inom
Flygvapenfrivilliga - och jag är med
veten om att det finns många att välja
mellan - skulle jag vilja framhålla vår
medlemstidning Under året har den
utvecklats mycket positivt. Hoppas
vi kan hålla den på denna fina nivå
även i fortsättningen. En förutsättning
är att vi alla medverkar och skickar
in underlag!
Slutligen vill jag hälsa välkommen
till ett spännande 50 års jubileum!
Peter Lagerblad
Riksförbundsordförande
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Ny Flygvapeninspektör:

Flygvapeninspektör med höga krav på sig själv
Artikel från Försvarets Forum 1-2012

Efter ett framgångsrikt år för flyg
stridskrafterna tar Micael Bydén över
jobbet som ny flygvapeninspektör.
– Vi har världens bästa flygvapen i
sin storleksklass, främst tack vare
professionell personal och utrustning
med mycket hög kvalité. Med vårt
deltagande i stora internationella
övningar och skarpa insatser har vi
också visat att vi arbetar bra både
hemma och i andra länder, säger han.
Med jobbet som främste företrädare
för flygstridskrafterna kommer ett
stort ansvar. En av utmaningarna
är att anpassa flygstridskrafterna
och arbetssättet till den kommande
omstruktureringen.
Micael Bydén berättar att ett
nära samarbete med förbanden och
en kontinuerlig dialog samt tydlig
kommunikation ”om var vi står och
vart vi går” är förutsättningar för
att vi ska lyckas. Micael Bydén ser
fram emot att komma ut och besöka
verksamheterna och lära sig mer om

de ansvarsområden som han tidigare
inte kommit i kontakt med.
– Att varje dag ha förmånen att
jobba med ambitiösa medarbetare
och få vara en del av ett team, i ett
sammanhang är det bästa med jobbet,
säger han. Det svenska stridsflyget har
för första gången på 50 år deltagit i en
internationell insats och fått mycket
beröm för insatsen i Libyen. Förutom
de internationella insatserna Libyen
och helikopterenheten i Afghanistan
har Försvarsmakten även infört ett
nytt statsflygplan, driftsatt helikopter
14 samt förberett införandet av
ett nytt helikoptersystem (HKP
16, Blackhawk) och upprätthållit
incidentberedskapen.
– När jag ser tillbaka på 2011
imponeras jag över vad vi åstad
kommit. Det finns flera exempel
men dessa var de mer tongivande
under året. Jag är oerhört stolt över
den personal som verkar inom
flygstridskrafterna. För mig är jobbet
och rollen som flygvapeninspektör

och flygtaktisk chef det finaste jag kan
få, där jag befinner mig i min karriär.
Jag har fått ett stort ansvar som jag
tar på största allvar. Därför ställer jag
höga krav på mig själv och vet också
att det finns höga förväntningar på
mig, säger Micael Bydén.
Text: Suvita Ballchand/InfoS
Foto: Johan Lundahl/Combat
Camera

Fem dagar på Såtenäs
För femte året i rad genomför FFK och
Young Pilots ett läger på flygflottiljen
F7 Såtenäs. Under lägret kommer
vi att utbilda i Airmanship och Flyg
som är två kurser ur Young Pilots
Utbildningsplan. Förutom teoretisk
utbildning kommer vi även att prova
på motor- och segelflyg i Falköping.
Andra planerade aktiviteter är
prickskjutning, grunder i excercis,
bad samt olika studiebesök på
flygflottiljen. Under vistelsen på
Såtenäs kommer vi att vara klädda i
uniformsliknande klädsel.
4

Plats:
F7 Såtenäs, Västra Götaland
Datum: 2/7 – 6/7 (v.27)
Ansökningskrav:
Du är mellan 15 och 20 år gammal
Kostnad: 500 kronor
(inkl. medlemsavgift)
Anmälningsförfarande:
Anmälan sker på
www.youngpilots.se/lager
Sista anmälningsdag: 31 maj

Regional utbildning

Årsprogram för FVR Syd 2012
Plats

Frivillighelg

Lägsta krav för antagn.

Kurschef/ansv samt ställföretr.

Halmstad
12-13 maj

KU Vapen
AK 4, AK 5,(ev pistol)

GU-F, TFU

Rekryteringsutbildning

Medlem

Mikael Jönsson
mikael.jonsson@veidekke.se
Stf: Lars Pettersson

Skyddsvakt

Skyddsvaktsutbildad

Vapentjänst
AK 4, AK 5

GUF, TFU

Ronneby
13-14 okt.

Fälttävlan
GU-F, TFU
Gåsaskjutning 	 
Halmstad
8-9 dec.

KU Vapen, prisskjutn
AK 4, AK 5

GU-F, TFU

Soldatprov

Medlem

Veteranträff Studiebesök,
försvarsupplysn. kamratträff

Medlem

Johan Legardt
johan.legardt@gmail.com
Stf: Kurt Maier

Lars Pettersson
lars.pettersson@fvrs.se
Stf: Mikael Jönsson

Flygvapenregion Syd genomför ungdomsverksamhet vid ca sju tillfällen.
Tid, plats mm se vår hemsida www.fvrf.se

Välkommen till kurs, styrelsen FVR S

Rapport från en svunnen tid...
Mitt ute i ingenstans, i slutet av en
liten skogsväg, finns en anspråkslös
järndörr i berget. Den leder in till
en 150 meter lång tunnel och där,
genom tredubbla slussar av tvåtusen
kilo tunga ståldörrar, ligger en 800
kvadratmeter stor ledningscentral
i två våningar. Härifrån skulle 125
strategiskt utvalda personer kunna
leva hermetiskt inneslutna från
omvärlden i en månad och leda

civilförsvaret av Östra Blekinge.
Anläggningen stod klar 1964 och
det är mycket lite som ändrats sedan
dess - möbler, tapeter, telefonväxel,
lampor, kartor m.m. är från 1960-talet.
Allt är lämnat och orört från den sista
stora civilförsvarsövningen som
skedde här ute i slutet av 1980-talet
Kartorna visar ett delat Europa och
scenariot man övade på var ett an
grepp från Sovjetunionen. Närmare
Kalla kriget än såhär kan man inte
komma!
Flertalet nostalgiska inslag fanns att
beskåda, bl.a. en kryptoapparat av den
manuella typen med hålremsor och
pappersrullar samt en telefonväxel
av den moderna typen med snören
och bakelitlur.
Rundvandringen i ett av Blekinges

gömda bergrum var ett uppskattat
inslag i vår seniorverksamhet i region
syd.
Guidningen stod Mats Helgesson på
kulturkompaniet i Blekinge för och
detta var en del i hans turer med inslag
av kalla krigets dagar kallad ”Om
ryssen verkligen kommer”.
Kurt Maier
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Flygvapenfrivilligas
HvUndrekrytering
FVRF genomför nu en landsomfat
tande rekrytering till våra befattningar
i de sju HvUndkompanierna som finns
fördelade över landet. Vi har inför
rekryteringen beställt namnetikett
på 4 300 män och kvinnor som har
fullgjort sin militära grundutbildning
år 2002 och inte är ianspråktagna av
FM.
I mitten av februari samlades sju
personer på Friv i Halmstad för att
packa kuvert och sända ut infor
mationsmateriell till de utvalda, ev
blivande underrättelsesoldaterna.
En av de sju kompanicheferna, lt
Ola Malm, var med och hjälpte till
i arbetet, vi hade också stort stöd av
utbint Birgitta Sommelius LSS Friv
Halmstad.

Birgitta, Ola, Viola och Sven-Owe
packar kuvert (Foto lars Pettersson)

Spaningssoldat (Foto FVRF arkiv)
Rekryteringen kommer nu, efter
detta utskick, att handläggas av våra
Flygvapenregioners kanslichefer dit de
intresserade anmäler sig via FVRF
hemsida.
Efter den 25 mars, när anmälningstiden
gått ut, kommer varje region ganska
snabbt samla de intresserade till
en eller flera informationsträffar
inom regionen. Vid dessa träffar
kommer Flygvapenfrivilliga, Hv
Unkompchef och representant från
utbildningsgrupp att delta.

Målet med mötet är att informera om
såväl uppgiften att vara spaningssoldat
i ett Hemvärnsunderrättelsekompani
som vad det innebär att vara frivillig
och medlem i Flygvapenfrivilliga.
Vid detta möte ska de intresserade
fylla i kursansökan till ett av de två
kurstillfällen vid P 7 i Revingehed
vecka 24-25 eller vecka 36-37.
Vid are ska de sökande fylla i ett
frivilligavtal för krigsplacering i ett
HvUndkompani samt registreras i
PLIS.
Lars Pettersson

Flygvapenfrivilligas Jubileumsskrift
Nu är arbetet med FVRF Jubi
leu msskrift i full gång, ansvarig
för projektet är Lars Pettersson,
medhjälpare med ansvar för den
grafikiska formgivningen är SvenOwe Andersson. Målet är att Jubi
leumsskriften ska sändas ut till Flyg
vapenfrivilligas medlemmar under
hösten 2012.
Ett 20 tal författare är nu igång och
skriver under de olika kapitlen. I den
första ”skrivarrundan” dokumenterar
vi tiden 1962 till 2012 i stort. Detta
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första arbete ska vara klart i slutet
av april. Därefter vill vi få in olika
intressanta enskilda händelser och
epoker under dessa 50 år, gärna
personligt upplevda och populärt
berättade.
Jag vill nu att du som har några
trevliga händelser att berätta om
gör det i form av en liten artikel
på en till två sidor och helst med
några foton. Du behöver inte lägga
ner onödigt mycket tid på svenskan
och uppställning, vi kommer att ha

personal som tittar över de olika
artiklarna både vad gäller omfång
och formulering. Gärna foto med flera
personer på och glöm inte att namnge
de du känner igen.
Du ska sända ditt alster till:
lars.pettersson@fvrf.se
Du kan ringa mig när du vill om du
har några funderingar kring jubile
umsskriften på tfn: 070-58 000 59.
Lars Pettersson

Övning Silfverlood,
en möjlighet till kompetensutveckling.
Försvarsmaktens Underrättelse- och
Säkerhetscentrum genomför varje
år en slutövning för kadetter vid
specialistofficersutbildningen och
officersprogrammet. Denna slutövning
har genomförts sedan 2009 och syftar

till att skapa tillfälle för blivande
officerare och specialistofficerare
med inriktning säkerhetsförband och
underrättelsetjänst att öva i befattning
som gruppchef, ställföreträdande
plutonchef och stabsbefattningar.
För dig med bakgrund som säker
hetsförbandssoldat finns här en
möjlighet till att kompetensutveckla
dig. Övningen genomförs w.247-48
i området UPPSALA. Övningen
omfattar formell utbildning i metoder
(på vilket sätt ställda stridsuppgifter
löses), repetition i grundläggande
soldatkunskaper och stridens grunder.

Efter den formella utbildningen
genomförs en tillämpad del där
säkerhetsförbandens olika metoder
övas och kadetternas förmåga till
beslutsfattning prövas.
Låter detta som en utmaning och
känner Du att detta kan ge dig det Du
saknar som säkerhetsförbandssoldat,
så tveka inte utan anmäl ditt intresse
direkt på www.fvrf.se under rubrik
kurskatalog. Vi söker ca 30-40
soldater!
Väl mött under övning Silfverlood!
C Säkerhetsförbandsavdelningen

Nya Handledare till Instruktörsutbildningen
För att möta det stora behov av
att grundutbilda nya instruktörer
framgent har Flygvapenfrivilliga,
nu under vecka 10, genomfört den
fjärde handledarekursen i Halmstad
med sju nöjda och välmotiverade nya
handledare.
Denna fjärde handledarekurs
bygger på erfarenheten från de tre
kurserna vi genomförde under förra
året. Denna kurs genomförts med
ett utökat inslag av mer handgripligt
arbete med handledarevärvet. Till
nästa kurs kommer eleverna få ett

utökat förberedelsearbete före
kurs en att arbeta med, detta för
att sedan vidareutveckla arbetet
under kursen. Kursledning och
AG/Instruktör arbetar nu på att
eventuellt utöka kursen från tre till
fem dagar. Diskussioner om utökning
av tid och innehåll pågår nu med
MHS H som är kvalitetssäkrare för
instruktörsutbildningen.
Kurschef för IK HL var kn
Thomas Nylin med kn Anders
Wall och Albin Hjelmqvist som
instruktörer. Mj Björn Levin deltog

som utbildare samt kvalitetssäkrare
av instruktörsutbildningen.
Utbildningen genomfördes med
föreläsningar, lektioner och grupp
arbeten med redovisningar. Eleverna
som överlag var mycket erfarna
instruktörer kom givetvis själva
med många egna erfarenheter som
vi kommer att ha stor nytta av i vår
framtida instruktörsutbildning.
Nästa kurs genomförs i vecka 26 i
Halmstad så du som är instruktör och
är intresserad, SÖK!
Lars Pettersson
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Vinterutbildning med
ungdomar i Norrbotten
Under vecka 9 hade de härdade
ungdomarna från Norrbotten tagit
sig igenom ännu en vinterkurs med
FVR N som huvudansvarig och på F
21 övningsområden. Majoriteten var
våra välkända LK elever, men det var
även några tappra FK och GK elever
som ville tillbringa sitt sportlov i
uniform. Det passar väl ett sportlov?
Måndag den 27 februari kom
12 förväntansfulla ungdomar in på
området. De fick sin materiel ut
delad och inventerad. Logementen
skulle fördelas och intas, därefter
började allvaret. Utbildning i
Sjukvårdstjänst och ”Kallt väder”.
Rekryteringsofficeren vid F 21, kn
Johansson informerade våra ivriga
och vetgiriga ungdomar i allt som
de bör känna till om Flygvapnet och
dess yrken.
Dagen efter inleddes med studie
besök på 2. FU-komp fram till lunch.
En civilanställd tekniker tog hand om
ungdomarna och visade runt bland
alla JAS 39 Gripen B och D. De fick
även uppleva en start på nära håll,
vilket var uppskattat av både elever
och instruktörer. Dagen fortsatte
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med exercis, tillpassning av skidor
och pulka som sedan testades under
skidstafetten, ett utmärkt tillfälle
att ta reda på om skidorna behövde
tillpassas på nytt.
Onsdag, en dag då alla, till och med
LK eleverna fick testa på något nytt,
att gräva snöbivacker. I grupper om
tre, fick de efter en kort genomgång,
uppgiften att på bästa möjliga sätt
bygga snöbivacker. Resultatet blev
fyra fullt beboeliga snöbivacker varav
en hade plats för alla elever. En kort
skidmarsch med pulka genomfördes
under dagen i strålande väder och
perfekt snö, humöret var på topp.
Under vinterutbildning blir man ju
så otroligt mycket hungrigare än på
sommaren, jag tappade räkningen på
hur många gånger eleverna frågade
om utbildningens avslutningsmiddag.
Kvällen avrundades med ett studie
besök med FMCK och trötta elever
somnade in rätt tidigt.
Dag fyra, sista heldagen skickades
ungdomarna ut på skidor för att ta sig
till olika stationer i blötsnö. Styltorna
under skidorna blev nog upp mot en
15 centimeter som gav en ordentlig

träning och ansträngning på fotleder.
Utbildningskontroll i form av frågor
och sjukvårdsmoment utfördes på
stationerna, även avståndsbedömning
genomfördes. Vid kl 0930 var ung
domarna ute i fält, ca kl 1830 kom
de in på området igen, trötta och
retliga. Men tänk vad en grönpåse
kan råda bot på trötthet mm. Efter
middagen sprang de omkring igen
som duracellkaniner i full färd med att
vårda all materiel. Dagen belönades
med en mysig korvgrillning, musik
och gott sällskap.
På fredagen var kursen slut och
nöjda elever åkte hem med en vinter
kurs alla erfarenheter rikare.
Helena Dahlén, FVR N

SÖK AIR CAMP!
Rekrytering pågår.
Läs mer och anmäl dig på:

www.fvrf.se

Tema flottiljernas stöd:

Luftstridsskolans (LSS) Frivilligsektion i Uppsala
Hej Thomas Kindström. Du är kap
ten och chef för frivilligsektionen
med ansvar för lokalt och regionalt
stöd till frivilligorganisationer.
Vilken bakgrund har du före detta
arbete?
Jag påbörjade min tjänst på T1 i
Linköping och har därefter arbetat
med olika uppgifter på F17, I1
Livgardet, Försvarets HundTänst
Enhet (FHTJE) m.fl. Jag har alltid
varit intresserad av att arbeta med
frivilligverksamhet eftersom jag
tycker att det ger så mycket tillbaka
av glädje, tacksamhet och inspiration.
Särskilt i ungdomsverksamheten.
Hur ser historiken ut i frivillig
verksamheten här på Ärna?
Som så många andra så började
det under 40-talet med att utbilda
frivilliga för luftbevakningsuppgifter.
En av de stora uppgifterna var ju att
tillsammans med Flygvapenfrivilliga
rekrytera, utbilda och öva personal
till den optiska luftbevakningen,
LOMOS. Dessutom ett stort antal
personer till baskompanierna. När
numerären var som störst kring
80-talet omfattade den flera tusen
personer i olika befattningar. Antalet
fast anställda på frivilligenheten
var då som mest 15-20 personer.
Idag är vi 6 personer fördelade på
Söderhamn och Ärna. Just nu pågår
en omorganisation av Flygvapnets
hela frivilligverksamhet där ledning,
planering och samordning sker via
chefen för LSS (C LSS).
Hur ser ett normalår ut för er
verksamhet?
Vi har ett väldigt stort stödområde.
Från Jämtland i norr till Mälardalen
i söder. Vi har successivt tagit över
verksamhetsområden från F1, F2, F4,

Vad känner du är viktigt i din
stödjande roll?

F8, F16, F15. F18, Vi samarbetar främst
med Flygvapenfrivilliga men även
med Insatsingenjörerna, Lottakåren,
Bilkåren och Brukshundsklubben.
Vi genomför 10 centrala kurser,
10 regionala kurser och 10 ung
domskurser varje år. Bara inom ung
domsutbildningen så genomförs ca
198 000 utbildningstimmar. Årligen
genomför vi en sommarskola för drygt
250 ungdomar med huvudinriktning
rekrytering till Flygvapnet. Vi ge
nomför även två GU-F under 2011
och stödjer Flygvapenfrivilligas
Högvaktsutbildning. Vi stödjer även
Hemvärnet med en del verksamhet för
tre hemvärnsunderrättelsekompanier.
Vi skriver även avtal för personal
i olika staber. C LSS är mycket in
tresserad och stödjer personligen
frivilligverksamheten. Rent ekono
miskt så är vårt stöd till frivillig
verksamhetens genomförande ca 2
mkr per år.
Vilka förutsättningar har ni att
bedriva verksamheten?
Det är väldigt bra kommunikationer
från hela Sverige till Uppsala.
Inom garnisonområdet har vi ut
märkta lektionssalar, bra förlägg
ningsmöjligheter, bra förråd, bra
matinrättningar, skjutbanor, idrotts
anläggningar m.m. Sedan har vi bra
och nära övnings- och skjutområden.

Just nu är ungdomsverksamheten
mycket viktig. Bl.a. för att väcka
intresse för den nya Försvarsmakten.
Vi lägger stor vikt vid kvalitet. Dom
som utbildar måste utveckla sig själva
och utveckla utbildningsmomenten.
Det gäller att vara attraktiv med ny
och växande utbildning i konkurrens
med vad samhället i övrigt erbjuder.
Vi vill ha en verksamhet med hög
säkerhet i alla dess delar. Likaså ser
vi att behovet av värdegrundsarbete
ökar. All frivilligverksamhet måste
dock genomföras med en grund som
skapar glädje och samhörighet.
Hur ser framtiden ut?
Vi har många viktiga pågående
arbeten där vi måste få vara med och
påverka.
Exempelvis; Pågående ung
domsutredning inom HKV, Insats
organisationens (IO) frivill igb e
fattningar samt genomförand et
av Flygvapnets nya frivilligo rga
nisation. Där ser vi mycket positivt på
att det blir en rationellare organisation
och bra samordning. Men vi känner
att den totala nedskärningen i personal
är för osäker.
Tack Thomas för det fina stöd vi
alltid får från er sektion i vårt
frivilligarbete!
Roland Sterner

Glöm inte att betala
medlemsaviften för 2012 till din
Flygvapenregion och till ditt
Markförsvarsförbund.
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Ny insatschef

Beredd på det oväntade
Artikel från Försvarets Forum 1-2012

Vid sidan om insatser och för
svarsplanering ska vår nye insatschef,
generallöjtnant Anders Silwer,
specificera behovet av personal
och materiel till krigsförbanden.
Själv startade han sin karriär som
plutonofficer vilket var dåtidens
specialistofficer – fast dagens är bättre
säger han. – De personalförändringar
vi nu står inför är nödvändiga,
men självklart svåra.
Redan första dagen satt Anders Silwer
på planet till Afghanistan efter att han
tillträtt det nya jobbet som insatschef
vid årsskiftet. – Vi har bra personal,
bra värdegrund och ett bra ledarskap,
sammanfattar han sina intryck. Jag
blir stolt men är också medveten
om allvaret. Samtidigt som jag vid
ett pressmöte nyligen stod och sa
att riskerna har minskat på grund
av framgångsrika operationer och
årstiden, blev en patrull beskjuten.
Hösten 2009 tog Anders Silwer emot
tre skadade som kom hem till Sverige,
och deras föräldrar. Det blev en ny
erfarenhet. Han har själv kollegor och
vänner som omkommit, men inte som
kommit tillbaka med amputerade ben.
– Jag har ett ansvarsfullt jobb. När
jag fattar beslut om insatser måste
jag tänka hela linan ut till den yttersta
konsekvensen – fram och tillbaka. Jag
måste kunna förklara beslutet.
Vi får bättre förband
I Anders Silwers jobb ingår det
att specificera vilken personal och
utrustning krigsförbandens ska
ha utifrån ett insatsperspektiv och
riksdagens beslutade målbild 2014.
Han säger att de välutbildade och
flexibla förband vi delvis har och
kommer få, blir mycket bättre än innan.
Beslut inom det säkerhetspolitiska
området – och därmed användandet
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av förbanden, kan vara svåra att
förutse så flexibla förband är en bra
utgångspunkt.
– Det går inte att hålla på att ändra
för mycket jämt. Vi behöver ha
förband som är mångsidiga. Politiska
beslut om insatser kan fattas snabbt.
Ta Libyeninsatsen, för ett år sedan
hade jag inte ens tänkt tanken. Det
är också positivt att den nationella
dimensionen har förstärkts, tillägger
han.
De är ryggraden
Mycket har hänt på vägen mot
ett mer tillgängligt insatsförsvar:
vilande värnplikt, internationell
arbetsskyldighet, tvåbefälssystem.
Personalförändringarna är nödvän
diga, säger Anders Silwer, men svåra
eftersom det rör människan.
– Vi behöver ha rätt kompetenser
på rätt plats. I dag är det brist på
vissa och överskott på andra. Det
finns också geografiska obalanser
som vi måste rätta till. Inför årets
omstrukturering ska fördelningen
vara 35 procent officerare och 65
procent specialistofficerare. Anders
Silwer förstår om en del tycker att
det blir för få officerare. Men om fem,
sex år kommer specialistofficerare
göra jobb som kaptener och majorer
gör i dag.
– I alla försvarsmakter säger man
att specialistofficerarna är ryggraden i
kompetensen på de taktiska systemen.
Med enbefälssystemet skapades ett
system som inte tillräckligt lyfte
fram hantverket. Jag tror på vårt per
sonalförsörjningssystem.
Beredda på nya insatser
Den tredje stora arbetsuppgiften
för vår nye insatschef handlar om
nationell försvarsplanering. Att
krigsplacera all personal och all

General Anders Silwer
materiel, och planera hur vi ska göra
i olika tänkbara scenarier. Det är
själva motorn i insatsarbetet. Här
ifrån utgår kravställningen på hur
insatsorganisationen ska utvecklas
för det nationella behovet.
Slutligen, vad händer
i insatsspåret?
– Nu ska vi gå ned till 400 personer
i Afghanistan i år och 200 till 2014.
Siktet är inställt på utbildningsstöd
och skolor, flera skolor diskuteras.
Sedan tror jag det kan bli FN-insat
ser i Afrika – markinsatser i sam
nordiskt koncept, transportflyg, heli
koptrar, kanske spanings-/ stridsflyg.
Och så får vi se om det blir ytterli
gare en insats till Afrikas horn för att
skydda fartyg mot piratangrepp.
Som sagt, det är svårt att veta i förväg
hur politikerna vill använda oss – vi
ska vara öppna och beredda på stor
bredd.
Text: Kristina Åstrand Bohman/
InfoS
Foto: Johan Lundahl/
Combat Camera

Flygvapenregion Syd Årsstämma
FVR Syd genomförde sin Årsstämma
lördagen den 17 mars på F 17 i
Ronneby. Årsmötet hade samlat drygt
30 deltagare. Till mötet hade inga
motioner inkommit, om det är bra
eller dåligt, ja det kan man diskutera.
Ordförande vid årsmötet var FVR Syd
nya Regionordförande och tillika C F
17, överste Gabor Nagy. Vår styrelse
ändrades endast på så sätt att vi fick
en ny regionordförande och en ny
ledamot och några som lämnade
styrelsen du ser den nya styrelsen på
www.fvrs.se.

Flygvapenfrivilligas förtjänsttecken
tilldelades Joachim Bjuhr och på plats
var Utbildningschefen vid FVRF Jan
Cedergren som förutom att dela ut
medalj också var speciellt inbjuden
gäst till vårt årsmöte.

Efter mötesförhandlingarna avsluta
des årsmötet med en medaljceremoni
där Gabor Nagy delade ut regionens
med alj i silver till Rickard Tell,
Ulf Hammarlund, Ingrid Lindfalk,
Karl Wilthorn, Karin Boldrup och
Arvid Alfredsson. Lars Pettersson
tilldelades regionens medalj i guld.

Som sista punkt på mötet informerades
deltagarna om pågående verksamhet
inom FVRF centralt, bla om det
kommande Jubileumsmötet på F 7
den 16 juni där regionen har 40 platser
och kommer att bjuda in medlemmar
att delta, speciell inbjudan kommer att
sändas ut till regionens medlemmar
i närtid.
Efter mötet hade deltagarna fria
förberedelser med att etablera sitt

FVRFs 50-årsjubileum
I samband med FVRFs 50-årsjubileum på F 7 kommer Region S att
ordna samåkning med buss. Det finns 40 platser. Vi åker fredag kväll
och kommer hem söndag middag. Anmälan via E-post (går även att söka
via hemsidan) . Du som inte har E-post, ring Lars Pettersson och anmäl
dig på tel. 0705-80 00 59

boende i kasern och få på finkostymen
inför festmiddagen på F 17 Of
ficersmäss. Innan vi gick till bords
informerade C F 17 om flygvapnets
insatser i Libyen under fjolåret,
genomgången var mycket uppskattad
och Gabor Nagy fick svara på många
frågor.
Efter middagen som var både riklig
och god fortsatte vi kvällens gemen
skap med kaffe och kaka mm och
trevlig samvaro till sena kväll.
Lars Pettersson

Sök till GU-F och
instruktörsutbildning 2012.
Se tid, plats och grundkrav på
Flygvapenfrivilligas hemsida

www.fvrf.se
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Flygvapnets nya Flygbasbataljoner
Syftet med flygbasfunktionen (FBB14)
i IO14 är att säkerställa flygförbandens
operativa handlingsfrihet genom rätt
understöd på rätt plats och i rätt tid.
Flygbasbataljonen i IO 2014 (FBB
14) skall vara en möjliggörare, för
luftoperationer1). Insatser skall kunna
påbörjas omgående med tillgängliga
resurser och full effekt. FBB 14 skall
därför, utifrån tilldelade personaloch materielramar inneha förmåga
att stödja samtliga flygstridskrafter
i deras olika typinsatser samt att
med tillgängliga resurser stödja
samhället vid kriser, katastrofer och
andra händelser. Flygbasfunktionen
dimensioneras och organiseras för
att med två flygbasbataljoner kunna
verka från åtta olika geografiska
platser2).
Studie LUFT040501S Framtida flygbaskoncept,
LSS 02 140: 71358 2006-04-07.
2)
KFS FBB14 2011-12-14
1)
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Organisation
Flygbasbataljonerna samt Helikop
terbataljonens basresurser organiseras
i ett förband, med uppgift att stödja
samtliga flygförband. Bataljonen
leds av en bataljonsstab som har
ett antal flygunderhållskompanier,
flygbaskompanier och tilläggsförband
sig underställda. En stor del av flyg
basbataljonen är ej taktiskt rörlig utan
grupperas på huvudbaser.
Flygbaskompanierna är utifrån
ställda uppgifter och med tilldelad
materiel, rörliga nationellt och in
ternationellt och kan självständigt
upprätta och drifthålla flyg- och
helikopterbaser.
Uppgifter
Den första huvuduppgiften för flyg
basbataljonerna är stöd och betjäna
flygförband. Uppgiften innebär att
stödja med i huvudsak vädertjänst,

logistik och ledningsstöd. Med flyg
förband avses stridsflygförband,
helikopterförband och transport- och
specialflygförband(TSFE).
Den andra huvuduppgiften är att
upprätta flygplats. Vilket innebär
att upprätta, operera och avveckla
flygplatser helt eller delvis med stöd
av annan aktör. Uppgiften skall lösas
såväl nationellt som internationellt för
att stödja såväl svenska som utländska
förband.
De tre övriga uppgifterna är:
• Understödja mark- och 		
sjöoperationer
• Understödja utländska 		
flygstridskrafter
• Leda sammansatta flygförband
vid internationella insatser

Verkan
FBB 14 ska nationellt inneha förmåga
att:
•  kunna betjäna en halv division
med upp till tio flygplan på upp
till åtta platser samtidigt
• stödja helikopterförband på två
platser samtidigt
• upprätta flygbas för alla typer av
flygförband dygnet runt under
alla årstider
• betjäna stridsflygdivisioner JAS
39 Gripen dygnet runt under alla
årstider
• 	understödja TSFE dygnet runt
under alla årstider
• 	understödja flygförband ur 		
helikopterbataljonen dygnet runt
under alla årstider
• 	ge stöd till MSB och civila 		
samhället
• 	inneha förmåga att sammansätta
en stridsgrupp3) med en rekog-	
	noserad, planerad, förövad upp-	
gift inom ramen för nationellt 		
försvar

• upptäckta, lokalisera och 		
motverka säkerhetshotande 		
verksamhet vid flygbas
Expeditionary Air Staff (EAS) ska
internationellt inneha förmåga att:
• leda Flygvapnets internationella
krigsförband
• leda med stab och förbandsdelar
i EU Battle Group (EU BG) 		
konceptet
• leda med stab och förbandsdelar
i Nato Combined Joint Task 		
Force (Nato CJTF) konceptet
• leda ett sammansattförband 		
med flygstyrkor ur JAS 39, 		
Helikopter och/eller Transport/
specialflygförband
• med förstärkning från Fbasbat
staberna samt ur övriga 		
Flygvapenstaber inneha 		
uthållighet enligt typinsats 5 för
stridsflyg.
Rörlighet och skydd
Basförbanden skall upprätthålla
sin förmåga till strategisk, operativ

och taktisk rörlighet. Med det avses
att de rörliga flygbaskompanierna
skall med stöd kunna transportera
sig till ett operationsområde och
att inneha förmåga att med egna
resurser förflytta sig inom detta.
Ambitionen att förflytta sig med
TP 84 bibehålls. Flygbaskompanier
skall inneha kompetens att stödja
samtliga flygförband i syfte att öka
deras rörlighet.
Basförbanden skall i insatsområdena
bidra med skyddsförmåga för att skapa
förutsättningar för flygförbandens
överlevnad och därigenom verkan.
Flygbasbataljonen skall på sikt kunna
hantera hela konfliktskalan och
motståndare som är från kriminella
och utomparlamentariska grupper
till specialförband och kvalificerade
lufthot. Detta genomförs med stöd av
tillförda resurser ur armén.
Stefan Kriegholm
Övlt HKV PROD FLYG
3

Stridsgrupp innebär en tillfälligt sammmansatt
styrka med ledning ur bataljonen med specifik
uppgift och tidsram.
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Tema Flygvapnets flottiljer och skolor:

Försvarsmaktens helikopterflottilj
- ett högprioriterat framtidsförband
Statsmakternas tydliga satsning
på helikopterverksamheten inom
Försvarsmakten innebär möjlighe
ter men också en del utmaningar
för Helikopterflottiljen. Ett ökat
förtroende och fler helikoptrar
skapar också ett behov av mer
resurser. Ett behov där bland annat
frivilligverksamheten spelar roll.
Rörlighet och flexibilitet är nyckelor
den i den framtida Försvarsmakten.
Helikoptrar har just dessa egen
skaper och är en förutsättning för
att många av Försvarsmaktens
olika förband ska kunna lösa sina
uppgifter. Helikopterflottiljen är
Försvarsmaktens enda helikop
terförband med verksamhet på fem
orter i Sverige, från Ronneby i söder
till Luleå i norr. Förbandsledningen
är grupperad i Linköping tillsammans
med 2.helikopterskvadron. Det är
även från Linköping som utbildningen
av hemvärnsbataljoner och stödet till
frivilligverksamheten i Östergötland
bedrivs.
Mycket verksamhet både
internationellt och nationellt
Just nu står flottiljen inför en stor
förmågeutveckling. De gamla
helikoptersystemen är i stort sett
borta och de nya ska tas emot och
driftsättas. Inom några år kommer
flottiljen att operera 33 medeltunga
respektive 20 lätta helikoptrar. Sam
tidigt som detta sker finns förbandet
på plats i Afghanistan sedan ett
antal år, genomför löpande insatser
nationellt, utbildar och sätter upp
en helikopterbataljon samt står
i beredskap för att kunna stödja
specialförbanden.
14

-  Jag har förmånen att få jobba

med mycket kompetenta
människor. Och jag tror att
styrkan de och i slutänden
Helikopterflottiljen besitter
ligger i vår hängivenhet,
erfarenhet och att vi har
en bredd i vår bakgrund
som sträcker sig över hela
Försvarsmakten.

Magnus Westerlund,
Chef Helikopterflottiljen
Fotograf: Försvarsmakten

-  Vi märker tydligt av att vi är
ett av Försvarsmaktens mest
prioriterade förband. Den tydliga
satsning som nu statsmakterna gör
på helikopterverksamheten ställer
höga krav på flottiljens personal,
och det är givetvis en utmaning att
få ihop alla pusselbitar. Samtidigt
känns det väldigt bra att vi har
fått förtroendet att genomföra allt
detta. Den tydliga satsning som
nu görs på Helikopterflottiljen
tycker jag visar på värdet och
den väsentliga roll som heli
koptrar spelar för dagens strids
krafter, inte bara som stöd utan
även som en effekthöjare, säger
Magnus Westerlund, Chef
Helikopterflottiljen.

Just ursprunget och historian är något
som präglar Helikopterflottiljens
hela verksamhet idag. Syftet med
helikoptrar i Försvarsmakten har
i alla tider främst varit att stödja
övrig verksamhet med helikoptrar,
såväl till sjöss som på land. Rollen
att vara en försvarsmaktsgemensam
resurs kvarstår än idag, även om
Helikopterflottiljen idag är organiserat
i Flygvapnet och inte under respektive
försvarsgren som tidigare. Skillnaden
och den stora fördelen är att man
genom denna koncentration också
skapat en likformighet och en
optimering av verksamheten.
Unik verksamhet ställer höga krav
Även om helikoptrar är en resurs för
hela Försvarsmakten, är det viktigt

Bredd och hängivenhet skapar
förutsättningarna
Magnus ser det som en spännande
utmaning att med knappa resurser
lyckas skapa en förmåga som levererar
sådant stöd till övriga Försvarsmakten
att de lyckas lösa sina uppgifter.
Något som han inte anser vara möjligt
utan sina medarbetare.

Helikopter 14 utanför Helikopter
flottiljens hangar i Ronneby.
Fotograf: Hans Björkman/
Försvarsmakten

Air Camp 2010

Sjöoperativ Helikopter15 ombordbaserad på HMS Carlskrona,
omgiven av flight deck team.
Fotograf: Hans Björkman/Försvarsmakten

att man har en förståelse för att just
helikopterverksamheten skiljer sig
från övrig verksamhet, anser Magnus.
-  Vi har en tydlig koppling mot den
strid som genomförs såväl till
sjöss som till land. Vi ska under
en längre tid vara en del av de
förbanden som vi är satta att
stödja, där vi själva måste kunna
lösa uppgiften att hantera basering
och så vidare utanför Flygvapnets
ordinarie baser. Detta ställer
höga krav på att vi förutom vår
egen verksamhet även har en god
kunskap om de förband vi ska
stödja, vad gäller alltifrån taktik,
organisation och dess förmågor.
Naturlig spridning
Att skaffa sig en kunskap om övriga
förband är något som underlättas av
att Helikopterflottiljens verksamhet
är spridd över landet.

tre områden där frivilligverksamheten
är av vikt.
-  Framförallt skapar verksamhetenen viktig rekryteringsgrund för
övriga Försvarsmakten. Då tänker
jag kanske framförallt på ungdo
mar som genom frivilligverksam
heten får ett intresse för Försvars
makten och väljer att gå emot ett
yrke som officer eller soldat. För
utom det hjälper verksamheten till
och bemannar våra insatsförband,
då främst i Hemvärnet. Dessutom
medverkar de till en folkförank
ring och en ökad kunskap i sam
hället om vår verksamhet.
Just Flygvapenfrivilligas (FVRF)
verksamhet på Malmen i Linköping
är pånyttfödd sedan en tid tillbaka.

-  För vissa kan det kanske te
sig lite underligt att vi trots en
koncentration och strävan efter
optimering ändå finns på flera
platser i landet. För mig ter det
sig dock helt naturligt att vi som
har som uppgift att stödja övriga
Försvarsmakten, också finns på
plats i närheten av dessa.

-  Jag vill gärna kunna bidra
till att Flygvapenfrivilliga som
organisation i den här regionen
utvecklas, förstärks och får en
starkare bas i Östergötland. Vi ser
seriöst på frivilligverksamheten
inom Helikopterflottiljen och har
av den anledningen tillsatt en
frivillighandläggare, som sitter på
Livgrenadjärgruppen på Malmen.
Det är relativt unik om man ser
till övriga Försvarsmakten.

En viktig verksamhet under
utveckling
Vad gäller frivilligverksamheten fyller
den viktig roll för Försvarsmakten
och Helikopterflottiljen. Magnus ser

De bästa åren i karriären
Under 2010 anordnade FVRF en som
marcamp för ungdomar på Malmen
och Kvarn, vilket tillsammans med
etableringen och utvecklingen av

FVRF:s verksamhet på Malmen är de
milstolpar för frivilligverksamheten
som Magnus tydligast kommer ihåg
ifrån sin tid som flottiljchef. Vad gäller
övrig verksamhet är det ME02, stödet
till specialförbanden, upprättandet av
SAE ISAF MEDEVAC, mottagandet
av Helikopter 14 och 16 samt upp
rättandet av Nordic Battle Group
11 som tydligast sammanfattar
Helikopterflottiljens verksamhet de
senaste åren.
-  Jag hör många förbandschefer
som säger att deras år på den
arbetsplats de befinner sig på idag
har varit de bästa åren i deras
karriär, och jag har alltid tyckt att
det låter som en klyscha. Men jag
måste ändå säga att åren som Chef
för Helikopterflottiljen har varit
oerhört stimulerande. Det händer
något hela tiden, och framförallt
ser jag omedelbart frukten av de
beslut som jag är med och fattar.
Att dessutom få jobba nära och
tillsammans med duktig och
hängiven personal som verkligen
gör sitt yttersta för att lösa sina
uppgifter, lägger faktiskt dessa år
till de bästa i min karriär, säger
Magnus.

Soldater framför Helikopter15
under en övning på Hagshult.
Fotograf: Hans Björkman/
Försvarsmakten
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Med Flygvapenfrivilliga i Afghanistan:

SAE ISAF MEDEVAC
Swedish Air Element ISAF
MEDEVAC utgör sedan snart ett
år en del av det svenska bidraget
till ISAF. Enheten är baserad på
flygbasen Camp Marmal strax
utanför staden Mazar-e Sharif i
norra Afghanistan och utgör med
sina två Helikopter 10B ett viktigt
tillskott till sjuktransportsystemet
i ISAF Regional Command
North. Enheten är i skrivande
stund väl etablerad på basen och
i operationsområdet. Enheten
står i dygnet-runt-beredskap för
sjuktransporter och har blivit en
efterfrågad och uppskattad resurs
av Chefen för Regional Command
North och i den ”multinationella
familjen” på basen och i området.
Uppgift och förutsättningar
Huvuduppgiften för enheten är att
stå i beredskap för och vid behov
utföra vad som benämns TACTICAL
MEDEVAC. Detta kan beskrivas
såsom transport av skadade med
möjlighet till kvalificerad vård under
färden mellan echelonger i vårdkedjan
inom Regional Command North:s
operationsområde. Normalt innebär
detta transport från de mindre baserna
ute i området till någon av sjukhusen
i Mazar-e Sharif och då oftast till det
tyska fältsjukhuset på Camp Marmal.
Enheten har varit operativ se
dan i början av april förra året.
Inledningsvis genomfördes endast
uppdrag under dager men efter
en ”inkörningsperiod” är enheten
numera i beredskap dygnet runt.
Planen är att enheten skall lösa
uppgiften till april 2013 då avlösning
skall ske av Helikopter 16 (UH-60M
Black Hawk) där förberedelser och
utbildning nu pågår för fullt. Bland
annat i form av utbildning av piloter
och tekniker i USA.
16

Enheten är baserad på Camp
Marm al, en jättebas i anlutning
till flygplatsen i staden Mazar-e
Sharif. Några kilometer bort ligger
den svensk-finska basen Camp
Northern Lights där huvuddelen av
den svenska kontingenten i ISAF är
utgångsgrupperad. På Camp Mar
mal finns en stor rad nationaliteter
representerade, för närvarande från
över 40 olika nationer. De flesta en
heterna på Camp Marmal har flyg-,
logistik eller ledningsanknytning.
Utöver de militära enheterna finns en
rad civila organisationer och företag
på basen.
Operationsmiljön i norra Afgha
nistan bjuder många utmaningar.
En rad aktörer med olika agendor
gör att hotbilden är mycket kom
plex. Förändringar i situationen
avseende hotbild kan variera
mycket snabbt både i tid och rum.
Det faktum att våra helikoptrar
opererar över långa avstånd inom
hela Regional Command North:s
operationsområde (ca 1200*400
km) gör dessutom att mycket
stora informationsmängder måste
hanteras av underrättelsepersonalen

i syfte att ge besättningarna bästa
möjliga underlag inför sina uppdrag.
Uppgiftens natur är ju dessutom av
den arten att besättningarna som
regel har mycket kort förberedelsetid
från larm till start, vilket ställer
höga krav på att besättningarna
kontinuerligt hålls uppdaterade om
lägesutvecklingen.
Utöver hotbilden finns även
en rad andra utmaningar. Under
sommarperioden utgör värmen,
damm och siktnedsättningar några
av dessa. Dels i form av påverkan
på personalen men också i form
av snabba väderskiften och krav
på mycket noggrann planering av
flyguppdragen där helikoptrarnas
prestanda måste nyttjas till det yttersta
med anledning av värmen. Dammet
påverkar också utrustningen och
helikoptrarna, vilket leder till krav
på utökat underhåll och anpassning.
I samband med landning utgör det
damm som virvlar upp många gånger
att besättningarnas förmåga prövas
till det yttersta i och med att det är
mycket svårt att få ögonkontakt med
referenser på marken. Träning för
detta har skett inför insatsen, bland

Samövning PRT MeS - Foto: Anna Norén Försvarsmakten Combat camera

annat genom övningsverksamhet i
Spanien och i Afrika och förmågorna
måste tränas regelbundet för att
besättningarna skall upprätthålla sina
färdigheter.
Organisation och utrustning
SAE ISAF MEDEVAC utgörs
av ca 30 personer och materiel
främst i form av två Helikopter
10B, ledningssystem, fordon
och utrustning för flygunderhåll.
Organisatoriskt är enheten indelad
i en stabsgrupp (kvartermästare,
ledningssystemdriftledare och sy
stemtekniker IS/IT samt två assi
stenter), Mission Support Element,
MSE (underrättelser, planering,
undsättning/överlevnad och telekrig),
Flygstyrka (två besättningar inklusive
narkosläkare och ambulans-/nar
kossjuksköterska) och en Flygun
derhållsstyrka (flygtekniker).
Utöver enheten finns flera svenska
befattningshavare på basen med direkt
anknytning till förbandet. Bland
annat en skiftofficer (sjuksköterska)
i Regional Command North:s PECC
(Patient Evacuation Coordination
Center – ”sjuktransportledningen”)
och en flygtrafikledare.

innefattar även regelbunden öv
ningsverksamhet i såväl luften som
på skjutbanan och på marken i övrigt
samt inte minst avseende rutiner för
planering, ledning och uppföljning.
Vid MEDEVAC-uppdrag, där tiden
till förberedelser oftast är knapp,
är utgångspunkten att endast de
sista ”finjusteringarna” och slutliga
förberedelserna skall behöva ske,
såsom de sista åtgärderna avseende
klargöring av helikoptrarna, väderoch underrättelseuppdatering samt
slutlig utrustning av besättningarna.
Vid sidan av den verksamhet som
direkt kan knytas an till flyguppdragen
och flygunderhållstjänsten sker
naturligtvis en hel del arbete inom
områden såsom logistik, pers o
naltjänst, ledningssystemtjänst
osv. Allt i syfte att skapa bästa
möjliga grundförutsättningar
för lösandet av huvuduppgiften.
Enheten är dimensionerad för en
genomsnittlig uppdragsfrekvens om
ett till två uppdrag per vecka och
8-14 flygtimmar per vecka. Hittills
har ett fyrtiotal MEDEVAC-uppdrag
genomförts och flygtiden ligger även
den inom dimensioneringen, om än i
den lägre delen.

Uppträdande och verksamhet
Flygning sker alltid i rote, det vill
säga med två helikoptrar, där den
ena benämns MEDEVAC och den
andra eskort. MEDEVAC-heli
koptern bemannas av två piloter,
färdmekaniker, uppdragsspecialist/
dörrskytt, narkosläkare och ambulans-/
narkossjuksköterska. Eskorthelikoptern
bemannas av två piloter, färdmekaniker
och uppdragsspecialist/dörrskytt.
En beredskapsdag består av många
rutingöromål. Dagen inleds normalt
med en briefing för besättningarna
där väder, underrättelser, egen
verksamhet och information i övrigt
(luftrumssamordning, telekrig,
samband, drivmedel, helikopterstatus
etc) presenteras av Mission Support
Element. Därefter uppdateras denna
information flera gånger under dygnet.
Utöver detta sker kontinuerligt
åtgärder och verksamhet syftande till
att hålla såväl personell som materiell
beredskap på topp över tiden. Detta

Helikopter 10B
Helikopter 10-systemet anskaffades
till Försvarsmakten i slutet av åttio
talet. Då främst med inriktningen
flygräddningstjänst. Under senare år
har uppgiften flygräddningstjänst för
Helikopter 10-systemet ersatts främst
av markoperativa uppgifter och då
främst sjuktransporter. Dels inom
ramen för helikopterenheten i Nordic
Battle Group 2008 och numer i SAE
ISAF MEDEVAC i Afghanistan.
Den svenska Helikopter 10-flottan
består av nio helikoptrar. Fyra i
grundutförande (HKP 10A), tre i
utförande för internationell insats
(HKP 10B) och två i ”mellanutförande”
(HKP 10D) där instrumentering mm
är likt HKP 10B men där stor del av
insatsutrustningen inte installerats
(varnare- och motmedelssystem, bal
listiskt skydd mm).
Inför uppsättandet av Helik op
terenheten till Nordic Battle Group
2008 fattades beslut om modifiering

av Helikopter 10A till 10B. Denna
modifiering drog ut på tiden till men
dels för deltagandet i NBG 2008 och
dels för insatsen i Afghanistan. SAE
ISAF MEDEVAC fick tillgång till
Helikopter 10B för (slutlig) träning
inför insatsen så sent som i november
2010.
Några fakta om Helikopter 10B i
stolpform enligt nedan:
• Den civila beteckningen är 		
AS 332 M1. Tillverkare var det 		
franska företaget Aerospatiale, 		
idag Eurocopter.
• Lastkapacitet ca 1, 5 ton
• Passagerare/bårplatser
-	 9 passagerare alternativt
-	 3 bårplatser (vård under färd)
alternativt
-	 4 bårplatser och en sittande
• Marschfart ca 225 km/h
• Bildförstärkare (NVG)
• Kulsprutor för egenskydd (KSP )
• Partikelseparatorer (MPAI)
• ”Avgaskylare” (IRSS )
• Varnar- och motmedelsystem 		
(VMS)
• Ballistiskt skydd
• Kan transporteras i transport-		
flygplan (tex AN-124)
• I bruk i Försvarsmakten i nuvarande
utförande sedan november 2010

Dörrskyttar på jobbbet
Foto: Anna Norén Försvarsmakten
Combat camera
Erfarenheter
Utöver den effekt enheten bidrar
med till Regional Command North
har naturligtvis en stor mängd
erfarenheter dragits till gagn för
fortsatta insatser och utveckling inför
framtiden. Erfarenheterna återfinns
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inom en rad olika områden och
utöver de uppenbara flygoperativa
erfarenheterna (miljö, prestanda,
klimat, väder, taktik och stridsteknik
mm) även inom områden som
logistik, ledning, ledningssystem
och personaltjänst.
Några av de övergripande erfaren
heterna är att det förberedelse- och
utbildningsarbete vi genomförde

avseende taktik/stridsteknik och
de nya systemen till helikoptrarna
föll väl ut och är nu dessutom be
pröv ade i en mycket utmanande
insatsmiljö. Det internationella
sama rbetet fungerar mycket väl
och vi har fått ett mycket gott stöd
av såväl tyska som amerikanska
flygförband i området. Det stöd vi
fått från hemmaplan, i synnerhet
avseende flygunderhållstjänst

och reservdelsförsörjning samt
generellt stöd från den inrättade
”desken” vid den Flygtaktisk
Staben har fungerat mycket väl.
Mj Magnus Carlsson
Helikopterflottiljen,
1. Helikopterskvadron i Luleå
Chef SAE ISAF MEDEVAC
mars-september 2011

Frivilligverksamheten på
Helikopterflottiljen Linköping
Ungdomsverksamheten i Öst har
flutit på under hösten 2011. Efter
nyrekrytering i september/oktober
2011 och inledande verksamhet
på Malmen, Helikopterflottiljen,
genomfördes ett lyckat samarbete
med FVR M och LSS. Några dagar
under höstlovet gav lycka åt ett drygt
40-tal elever som med tindrande
blickar fick uppleva guidningar
bland åldersstigna krigsflygplan och
besöka Strilskolan. Besöket på R 3
var väldigt uppskattat och inte blev
det sämre av att också få ligga på
skjutvallen och öva banskytte med
ungdomsgeväret.
Den 3 december genomfördes
sedan en dag på Helikopterflottiljen
med demonstration av en ”Herka” och
till detta en flygning i regn, snöglopp
och hård blåst ut över Östersjön.
Upp och ner, svängar i alla dess
väderstreck – blev till en hisnande
upplevelse, inte minst vid landningen.
Att flygningen inte kunde genomföras
på eller från Malmen var en malört,
men mottagandet och hjälpen från
Linköpings Flygplats (SAAB AERO)
gjorde det hela till en minnesvärd
aktivitet.
Problem till trots så har ungdomarna
i verksamheten visat kreativitet och
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instruktörsutbildning i Halmstad
är hon nu en driven instruktör med
visat kurage och lagom empati. Det
här verkar stärkande på ungdomarna
och gynnar intresset av militär yrkes
kunskap.
Vi kurschefer, Jesper Rasch, Kent
Sigvardsson och jag, är övertygade
om att mixen mellan yngre och
äldre instruktörer (och kurschefer)
är tillgodo för verksamheten och
att erfarenheterna samt kunnandet
bidrar till att gynna intresset för
framtida yrken i FM – som officer,
specialistofficer, soldat och/eller
frivilliga.
intresse. Charlotte Boström, nu kadett
och blivande meteorolog på F 17, har
engagerats som instruktör i ledarskap.
Charlotte är också segelflygare och
då är det naturligt att en del elever
får ”blodad tand” också för den
verksamheten. Charlotte Boström
och Viktoria Gustavsson har jag sett
växa i ungdomsverksamheten från
15-16 årsåldrarna. Viktoria är det
senaste tillskottet på instruktörssidan
i FVR Ö.
Hon började sin ungdomsverk
samhet när den startades upp på
Malmen för ca 4 år sedan. Efter sin

Att arbeta långsiktigt genom att
alltid rekrytera i alla sammanhang.
Det ger inget stort och omedelbart
resultat, men liksom droppen som
urholkar stenen så blommar och växer
intresserade upp här och där. Ibland
sprids budskapet som ringarna på
vattnet och oförtröstlighet heter vapnet
för bevarandet av vår demokrati.
Det är fler än vi tror som idag har
ansvarsfulla arbeten inom flygvapnet
eller försvarsmakten totalt och som
börjat och fått sitt intresse stärkt
genom FVRF ungdomsverksamhet.
Roy Jildenstål, FVR Ö

Larisa Dordevic
- Fäktningens mästarinna
Larisa Dordevic som tävlade i den
öppn a klassen för frivilliga för
svarsorganisationen Flygvap enfri
villiga och vann där den individuella
klassen.

Larisa Dordevic, ungdom inom
Flygvapenfrivilliga region syd, vann
den öppna klass en vid Förs vars
maktsmästerskapen i fäktning i
Linköping. Den 102:a upplagan av
Kungakannan genomfördes i början
av mars på Helikopterflottiljen i
Linköping. Den anrika tävlingen
genomfördes i Campushallen på
Linköpings universitet och de sociala
delarna med samvaro, middag samt
årets fäktningsting på flottiljområdet
i Malmslätt.
Lite info om Kungakannan:
“Gustav V instiftade 1910 H.M.
Konungens vandringspris i lagtävlan
å värja mellan Armén och Marinens
officerare. Syftet med priset var att
motivera svenska fäktare till ökad
träning inför olympiaden i Stockholm
1912. Under många år genomfördes
Svenska mästerskapen i fäktning och
kungakannan vid samma tillfälle.
2012 deltog 14 st lag i tävlingen om
kannan, flest deltagande lag var det
1947 då 27 lag deltog. Det lag som
vinner Kungakannan tre år i följd
eller fem gånger oavsett ordningsföljd
får behålla kannan.
Förutom fäktare från Försvarsmak
ten deltog även Helsingborgstösen

Vem är då denna inom fäktningssporten
så duktiga tjej, här beskriver hon sig
själv:
Jag heter Larisa är 18 år och bor
med min familj i Hyllinge utanför
Helsingborg, jag har prövat på flera
sporter men satsar nu helhjärtat på
fäktning.
Jag började fäkta i början av 2004
och då fäktade jag med florett. Jag
tyckte det var så kul att jag började
ställa upp i äldre åldersklasser och
redan 2007 hamnade jag bland eliten
i Sverige och tävlade med det svenska
juniorlandslaget utomlands på junior
världscuper och jag har tävlat aktivt
sedan dess både nationellt och inter
nationellt. År 2010 började jag även
tävla med värja och hamnade ganska
snabbt på toppen där också.
Efter många tävlingar och vissa
skador bestämde jag mig för att ta det
lugnt med mitt tävlande och valde att
satsa som tränare/coach för de yngre
fäktarna i klubben. Samtidigt med
detta har jag också tävlat och under
denna tid har jag fortfarande lyckats

Foto Joakim Hiertner

Hissas av kurskamraterna

hålla mig på den svenska toppen och
anser nu att det är dags för mig att
återgå till elitsatsningen.
År 2009 började jag på Flygv a
penfrivilligas grundkurs i Halm
stad. Där har jag även gått fortsätt
ningskursen, två vinterutbildningar
och en sommarkurs. Nu går jag
ledarkurs 1 och ska gå ledarkurs 2 till
hösten.
Jag går andra året i Helsingborgs
gymnasieskola på linjen Samhälle
Skydd och Säkerhet, det är en
linje med specialinriktning på uni
formsyrken.
Jag vill senare göra GMU och
därefter jobba som ungdomspsykolog
eller livscoach och samtidigt fäkta,
tävla och jobba som tränare. Under
den senaste tiden har det även
väckts en tanke om att eventuellt
ta anställning inom försvarsmakten
där jag har hört finns möjlighet att
kombinera mina två stora intressen.
Flygvapenfrivilliga gratulerar
Larisa till hennes framgångar och
vi har i dagarna kommit överens
med Larisa att hon i fortsättningen
kommer att tävla med vår logotyp,
Flygvapenfrivilliga, väl synlig och
har för ändamålet utrustats med våra
logotypförsedda profilartiklar.
Lars Pettersson
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Hemvärnets underrättelsekompanier
som tidvis kan vara svåra, kan vara helt
avgörande för att kunna fatta viktiga
beslut. I många fall kan hemvärnets
underrättelsekompanier vara den
viktigaste resursen Försvarsmakten
har att tillgå för att snabbt och lokalt
kunna bilda sig en uppfattning om
läget.

Riksdag och regering ställer i dag höga
krav på hemvärnets förmågor och
tillgänglighet. Hemvärnet har därför
under senare år gått genom stora
förändringar. Bland annat ställs i dag
avsevärt större krav på hemvärnets
användbarhet och tillgänglighet än för
bara några år sedan. Hemvärnet skall
idag kunna lösa avancerade uppgifter
inom områdena bevaka, skydda och
ytövervaka och skall numera kunna
verka med delar av förbanden inom
timmar och med hela förband inom
ett dygn.
Ökade krav och ökade förmågor
Dessa ökade krav har inneburit att
hemvärnets utbildningssystem har
utvecklats och att förbanden har fått
nya vassare uppgifter samt tillförts
ny materiel. I dag har hemvärnet
ett övningssystem som baseras på
årliga krigsförbandsövningar (KFÖ).
De huvudsakliga förbandstyperna
är hemvärnsbevakningskompanier,
hemvärnsinsatskompanier och
hemv ärnsunderrättelsekompanier.
Den enskilde soldaten genomför 4
eller 8 dagar förbandsövning per
år samt ytterligare kompletterande
utbildningar. Hemvärnets under
rättelsekompanier är en förbandstyp
som genomför 8 dagar KFÖ per år.
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Behov av underrättelser och
information
Hemvärnets underrättelsekompanier
har bland annat till uppgift att
ytövervaka, i terräng och urban miljö,
men även i marin och otillgänglig
miljö. En annan uppgift är att
genomföra fast och rörlig spaning
för att inhämta underrättelser.
Underrättelsekompanier är en
viktig del av krigsorganisationen.
Förmågan att inhämta information
över stora ytor och under förhållanden

Ett fruktbart samarbete
Personalförsörjningen av hemvärnets
underrättelsekompanier är väsentlig
för möjligheten uppnå de mål
som ställs på förbanden. Det är
därför ett givande samarbete som
genomförs mellan hemvärnet och
FVRF. Tillsammans med FVRF ser
hemvärnet fram mot att samarbeta
för att tillföra hemvärnets under
rättelsekompanier kompetent och
välutbildad personal som löser viktiga
uppgifter.
Du är viktig
Tjänstgöring i hemvärnet är frivillig
och bygger helt på den enskildes vilja
att delta i verksamheten. Just din insats
och vilja att delta kan vara avgörande
för om underrättelseinhämtningen
skall fungera på ett bra sätt. Om du
har utbildning eller kan tänka dig att
genomgå utbildning för att tjänstgöra
i hemvärnets underrättelsekompa
nier och vill göra skillnad så är du
välkommen att söka till hemvärnet.
I hemvärnet får du en möjlighet att
delta i en viktig verksamhet, utbilda
dig och skapa kontakter som är svår
att få i andra sammanhang. Att sedan
de flesta i hemvärnet tycket att det är
roligt att delta i verksamheten är en
bonus vi bjuder på.
Roland Ekenberg,
Rikshemvärnschef

Ny Kanslichef i FVR Ö
Torbjörn Karlbom har tillträtt som
ny kanslichef i Flygvapenregion Öst
och vi hälsar honom välkommen i
verksamheten. Torbjörn har varit
Flygvapnet och FVRF trogen under
många år. Torbjörn började 1970
med att göra sin värnplikt som
flygplanmekaniker. Sedan har det
fortsatt med frivilligutbildning ända
upp till kaptens grad.
Torbjörn har varit civilanställd
i FM sedan 1988 och arbetat som
utbildningsintendent med början
på frivilligavdelningen på F 13 och
gick i pension från samma befattning
på Helikopterflottiljen på Malmen
sommaren 2011.
Under en dag i mars inbjöd GS
i FVRF, Roland Sterner, till ut
bildningsmöte för den nye kan

slichefen. Med på mötet var också
Jesper Rasch från FVR Ö och Lars
Pettersson FVR S.
Mötet var mycket givande och
Torbjörn kom snabbt in i kanslichefens
alla arbetsuppgifter. Vi kunde skönja

att han hade stor erfarenhet från
liknande arbetsuppgifter från sitt
arbete som utbildningsintendent.
Lars Pettersson

Instruktörskurs Grunder i Halmstad
Flygvapenfrivilliga har nu, i sin
uppgift att vara huvudman för de
frivilliga försvarsorganisationernas
grundläggande instruktörsutbildning,
genomfört årets första Instruktörskurs
Grunder, IK G, i Halmstad under
veckorna 11 och 12.
Efter vår föredragning för HKV
PROD FRIV i december 2011 an
gående den nya grundläggande
instruktörsutbildningen fick vi i
uppgift att under år 2012 genomföra

IK G Kursdeltagare

tre kurser med noggrann utvärdering
och i nära samverkan med MHS H
som är vår kvalitetssäkrare inom
instruktörsutbildningen.
Till denna första kurs kom nio elever
från olika frivilligorganisationer. Som
kurschef tjänstgjorde kn Thomas
Nylin och han hade kaptenerna Rolf
Backlund och Kenneth Lundqvist
till sin hjälp. Karin Staaf deltog som
instruktör, del av kursen, inom orådet
ledarskap.
Eleverna var mycket nöjda med
kursen och dess innehåll samt på
vilket sätt lärarna genomförde
utbildningen. Kursen var mycket
intensiv och de flesta kvällarna
ägnades åt lektionsförberedelser och
studier i läroboken FM Pedagogiska
Grunder 2006.
Vid kurschefen Thomas Nylins tacktal

Avslutningsmiddag
till eleverna vid avslutningsmiddagen
som hölls på FMTS officersmäss, sa
Thomas bla:
”Detta är den bästa Instruktörskurs
jag någonsin genomfört”
och med dessa avslutningsord får vi
hoppas på en lika bra fortsättning
inom instruktörsutbildningen och
i sin förlängning, många nya nya
duktiga instruktörer till vår frivilligverksamhet.
Lars Pettersson
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Ungdomsövning genomförd
i sydöstra Sverige
Vecka 210 samlades ungdomar
från flygvapenregion syd och hem
värnsungdomar för en händelserik
helg på F17. Som vanligt hälsades
alla välkomna av övningsledaren
förste sergeant Alfredsson på fre
dagskvällen innan de olika kurserna
delades upp och övningen tog sin
start. Vi hade även besök av hem
värnsungdomar från Växjö som var
med under hela helgen. Gemensamt
för samtliga kurser förevisades en
genomsökning av byggnad med in
satsplutonens schäfer och hela hel
gen kunde ungdomarna glädjas åt
vårvädret.
Grundkursen fick fortsätta utveckla
sina kunskaper i exercis men pro
vade på flera nya saker. Efter hund
förevisningen under lördagsförmid
dagen fick grundkursen lektion i
försvarsupplysning samt lektion hur
de kunde använda ett tändstål för
att göra eld. Huvudsakligen använ
des resterande tid av helgen till en
grundlig lektion i karta och kompass
innan de fick testa sina nya kunska
per på en större orienteringsrunda.
Fortsättningskursen började lörda
gen med morgonstädning klockan
05 till de ofrivilligt väckta befälens
missnöje. Förmiddagen och delar
av eftermiddagen bestod av CBRNutbildning innan ungdomarna fick
prova på att gå in i tårgaskammaren
med skyddsmask och skyddskläder.
När samtliga fått uppleva tårgas gick
kursen över till stationsövningar.
Stationerna bestod av sambandsöv
ningar med Radio 180, HLR-utbild
ning och uppbyggnad av enmanstält
2000, puppan. Under kvällen som
nade fortsättningkurseleverna i pup
porna men de blev väckta igen för
att lösa olika uppgifter under natten.
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Ledarskapskurs 1 fick en genom
gång av effektivaste sättet att packa
ryggsäcken och en liten stund till att
packa om dem innan de marscherade
ut i skogen. Efter en natt i pupporna,
frukost och hundförevisning lärde
sig ungdomarna hur de planerar en
lektion med ett utförligt PM. Res
terande tid fram till middagen blev
planeringstid och genomförande av
deras första lektioner. Efter en hel
dag i lektionssal ägnades kvällen åt
fys och marsch i mörkret innan de
åter kröp ner i sina tält. Under sönda
gen höll de en andra lektion med en
tydlig förbättring från dagen innan.
Ledarskapskurs 2 hämtade ut en
manstält, liggunderlag och sovsäck
ar direkt efter samlingen i aulan på
fredagskvällen och marscherade ut
i terrängen. Under kvällen och nat
ten reflekterade de enskilt över frå
gor de fått med sig om dom själva.
Under lördagen hade de först en lek
tion i träningslära innan de gick på
klassikern och hoppade bokstavligt
över lunchen. Därefter marscherade
dom större delen av dagen och un
der kvällen reflekterade ungdomarna
gemensamt om svaren och varandra.

När de precis hade somnat blev de
väckta igen för ännu en timmes mar
schering till växtligheten mellan ka
sern 22 och idrottshallen på flottiljen
där de åter igen somnade. På sönda
gen fick de avslutningsvis en lektion
i kost och konditionslära. Samman
fattat fick de grundläggande kunska
per i fysisk prestationsförmåga och
även testa den.
Helgen avslutades med vård och ut
värdering för samtliga kurser innan
övningsledaren tackade alla delta
gande för en bra genomförd helg och
uppmanade till återseende följande
övningshelg vecka 216 på Kungs
holmsfort i Karlskrona.
Terese Fritzon, FVR S

FVRF kurschefskurs vid
Frivilligskolan i Halmstad
En måndag i mars månad anlände
ett antal ”kurschefsaspiranter”
från olika delar av Sverige till kurs
chefskursen som då startade på flot
tiljområdet i Halmstad garnison. Kur
sen inleddes med genomgångar från
såväl skolledning som kursledning där
målbilder för kursen tydliggjordes.
Det betonades bland annat att målet
var att på ett bättre sätt kunna verka
som kurschefer och kunna ta hela
ansvaret för en kurs. Efter genomförd
kurschefskurs skall eleverna näm
ligen ha förmåga att planera, leda
samt genomföra efterarbete för en
kurs inom eget kompetensområde.
Bo Alfredsson var kurschef och hade
till sin hjälp de två instruktörerna Ulf
Hammarlund och Charlotta Öhgren.
Under kursen beskrevs vikten
av att jobba utifrån fastställda och
kvalitetssäkrade kursplaner. Planerna
är viktiga för att finna information om
syfte och mål med kursen. Utifrån
bland annat dessa ingångsvärden får
man sedan starta planeringen av sin
kurs.
Under veckan besöktes kursen
bland annat av en erfaren kurschef

från FVRF, som berättade om sina
viktigaste erfarenheter som kurschef.
Detta moment ansåg eleverna var
mycket givande och lärorikt.
Under tisdagen genomfördes en
lektion som rubricerades ”svåra
samtal”. Ledare för denna diskussion
var instruktören Charlotte Öhgren.
Eleverna fick dessutom orientering
om ett antal andra aktuella områden,
exempelvis GMU (Grundläggande
Militär Utbildning), Försvarsmaktens
personalförsörjningssystem, Military
Weekend samt GU-F (Grundläggande
soldatutbildning för frivilligpersonal).
Som ett mycket uppskattat avbrott
i ”hjärngymnastiken” genomförde
elever och instruktörslaget under
onsdagen ett friskvårdspass. Detta
föregicks av en mycket inspirerande
föreläsning om fysiskt stridsvärde,
vilken leddes av personal från enheten
för fysiskt stridsvärde (tidigare
idrottsavdelningen) vid Halmstad
garnison.
Eleverna arbetade under kursen med
olika individuella kursplaneringar.
Exempel på kurser som eleverna

planerade var skyddsvaktsutbildning,
vapenomskolning inför placering i
hemvärnet, sjukvårdskurs och inte
minst planering av GU-F.
Ett besök av chefen för övnings- o
skjutfältsavdelningen vid Halmstad
garnison blev också mycket upp
skattat. Mj Holm tryckte särskilt på
vikten av att vara ute i god tid med
beställningar av övningsterräng och
utbildningsanordningar och att det
skall genomföras en riskanalys inför
varje kurs
Under kursen diskuterades också
åtgärder efter kurs och rapportering
enligt H FRIV. Dessutom delgavs
erfarenheter om hur utvärdering
samt efterarbete bör gå till. Det var
intressant att lyssna till elevernas
olika egna erfarenheter. Man kunde
konstatera att förutsättningarna på
olika platser i landet varierar mycket.
Kursen genomfördes främst i
dialogform och med en hel del
grupparbeten med åtföljande redo
visningar. Detta stimulerade till
mycket intressanta diskussioner, där
erfarenheter delades mellan eleverna
och instruktörer.
Kursen avslutades under lördag
förmiddag. De nöjda eleverna är
nu lite mer förberedda inför sina
kommande kurschefsroller.
Bo Alfredsson
Kurschef

FLYGVAPENFRIVILLIGA
(FVRF) har en ny hemsida
www.flygvapenfrivilliga.se

Jan-Eric Engström, Thorsten Flood och Richard Chronquist
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Högvaktstjänst med Flygvapenfrivilliga
som sammanhållande

Den 30 mars ryckte 30 soldater från
de frivilliga försvarsorganisationerna
och Hemvärnet in vid LSS i Uppsala.
En härlig grupp med en mix av
tjejer och killar från flera olika orga
nisationer och ett åldersspann på hela
46 år.
De påbörjade där sin komplet
teringsutbildning för att senare
kunna genomföra Högvaktstjänst.
Det handlar om vapentjänst AK
5C, skyddsvaktsutbildning med
skyddsvaktsförordnande och ce
remoni-exercis. Utbildningen ge
nomförs under ett antal helger och
kommer att avslutas 27 maj. Då

finns det en första grupp soldater
som kommer att stödja Försvaret vid
genomförande av högvakt.
Årets Högvaktstjänst kommer att
genomföras under ledning av F 17
och på Drottningholms Slott under
perioden 1 - 11 juli.
Just nu pågår diskussioner med
Högkvarteret om hur uppdraget att
rekrytera och utbilda soldater till
Högvakten ska utvecklas till 2013
och där bortom. Den övergripande
inriktningen är att uppdraget ska
breddas - fler antal soldater ska
utbildas - fler soldater ur de frivilliga
försvarsorganisationerna och Hem

värnet ska ges möjlighet att stödja
Försvarsmaktens förband vid ge
nomförande av Högvakt. Och Hög
vaktstjänsten ska även kunna ske
vid Stockholms Slott. Företrädesvis
under perioderna juni - augusti.
När uppdraget blir klart i detalj
kommer en ny rekryteringskampanj
att startas upp - sannolikt under tidig
höst i år. Mer om detta senare och i
många olika informationskanaler.
Om du har vägarna förbi, besök
våra soldater då de genomför Högvakt
på Drottningholms Slott i sommar.
Jan Otterström

Glöm inte anmäla flyttning
Det finns fortfarande medlemmar som glömt att
anmäla sin nya adress i samband med flyttning.
För att Du skall få tidningen i fortsättningen måste
Din Flygvapenregion ha rätt adress.
Anmäl till nedan:
Flygvapenregion Syd - fvrs@fvrf.se
Flygvapenregion Väst - fvrv@fvrf.se
Flygvapenregion Öst - fvro@fvrf.se
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Flygvapenregion Mitt - fvrm@fvrf.se
Flygvapenregion Nord - fvrn@fvrf.se
Markförsvarsförbundet - mffb@fvrf.se

Rekrytering R3
Detta brev skriver jag till Dig,
efter
som Du efter Din värnplikts
tjänstgöring har en kompetens som
Flygvapnet verkligen söker efter.
Informationen om Din adress samt
tidigare värnplikt har jag fått genom
kontakt med Rekryteringsmyndighe
ten - tidigare Pliktverket. En grund
pelare för Flygvapnets verksamhet
är fungerande flygbaser. Till vardags
har Flygvapnet resurser för att hålla
sina flygbaser fungerande och till
gängliga.
Men periodvis behöver Flygvapnet
kunna förstärka sina egna resurser
med stöd av frivillig personal. Till
exempel då ordinarie resurser gör
större övningar, internationell insats,
då krissituationer uppstår - svåra att
idag kunna beskriva - samt för att kla
ra av händelser i ordinarie verksam
het då personalen ska ha semester,
vara föräldralediga, genomföra egen
kompetensutveckling, med mera.

Flygvapenfrivilliga har med hän
syn till detta fått i uppgift att re
krytera och utbilda personal för
R3-funktionen i Flygvapnets flyg
basbataljoner. Med R3 avses rädd
ning, röjning och reparation. Jag
hoppas Du känner Dig lockad till att
engagera Dig i denna verksamhet.
Om Du är intresserad, är vårt första
steg att bjuda in Dig till en informa
tionskväll om vad det innebär att vara
medlem i Flygvapenfrivilliga, hur ut
bildningen kommer att genomföras
och vad som kommer att ske därefter.
Redan här kan jag meddela att ut
bildningen kommer att startas upp
genom en utbildning i CBRN som
kommer att genomföras i Halmstad
under veckorna 24 och 25. Med
CBRN avses kemiska, biologiska, ra
diologiska och nukleära stridsmedel.

i år fortsätta utbildningen med en
kurs i sprängtjänst som genom
förs under veckorna 43 och 44.
Är Du intresserad av att få mer infor
mation kring denna utbildning ska
du anmäla det till mig via mail med
följande text:
”Jag är intresserad av information
om utbildning i R 3 samt medlemskap i Flygvapenfrivilliga”
Meddela också:
Namn,Telefonnummer och
Personnummer (10 siffror)
Ser fram mot Ditt svar och en fortsatt
verksamhet inom Flygvapenfrivilliga.
Med vänlig hälsning
Jan Otterström, FVRF kansli
jan.otterstrom@fvrf.se

Sedan finns möjligheten att redan

FVR N genomförde årsmöte
med Totalförsvarsutbildning
FVR N genomförde Totalför
svarsutbildning 3-4 mars på F 21.
Programmet innehöll information
om F 21 verksamhet på Sicilien i
anslutning till insatser i Libyen.
Föredragshållare var mj Ove Eriksson
som var logistikansvarig på Natobasen
på Sicilien. En uppskattad föreläsning
om arbetsförhållanden, arbetsmiljö
mm, men även en bra information av

upplevelserna rent privat med att på
ledig tid se sig om på Sicilien.
Efter detta informerade kn Su
sanne Johansson LSS, rekryte
ringsansvaring, med placering på F
21, om rekryteringsprocessen inom
FM.
FVR Nord årsmöte genomfördes efter
detta, där Jan Otterström informerade

om sitt nya arbete på FVRF kansli
och valdes därefter att leda årsmötet.
Söndagsförmiddagen den 4 mars
genomfördes värdegrundsutbildning
med handledarepersonal från FPF.
Totalförsvarsutbildningen avslutades
med en gemensam lunch i F 21
Militärrestaurang.
Jan Sölvebring, FVR N
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Flygvapenfrivilligas redovisning för 2011
Målet med vår verksamhet är att
tillföra Försvarsmakten uthållighet
och kompetens:
 - vid grundutbildning
 -	till insatsförbanden och nationella skyddsstyrkorna
 -  vid internationella insatser
- för flygplatser
 - för försvarsinformation
Medlemsutvecklingen har under 2011
varit positiv för Flygvapenfrivilliga
som nu har 4338 medlemmar, vilket
är en ökning med 328 personer jäm
fört med året innan.

avsevärda kompetenser och individer
i Försvarsmaktens verksamhet.
Våra medlemmar har bl.a. deltagit
i utlandsmissionerna FL01 och FL
02 på Sicilien, som skyddsvakter,
instruktörer, m.m. på förbanden.
Flygvapenfrivilliga har utbildat
och erbjuder Försvarsmakten ca
260 särskilt utbildade instruktörer
registrerade och godkända, varav 45 är
mycket aktiva. Dessa instruktörer har
varit delaktiga i vår egen utbildning
och även varit flitigt engagerade av
andra frivilligorganisationer främst
vid GU-F och ledarskapskurser.

Av dessa är 1642 ungdomar i ål
dersgruppen 15-20 år. Vår ung
domsverksamhet syftar till att intressera
ungdomar för verksamheten inom
Försvarsmakten, främst Flygvapnet.
En mycket aktiv ungdomsverksamhet
har genomförs med ett bra stöd från
Flygvapnets flottiljer och skolor.
Ungdomsverksamheten har i huvudsak
genomförts i form av kurserna GK,
FK och LK 1-2. En regional Air
Camp genomfördes med stöd av F17.
Sammanlagt har 66 ungdomskurser
genomförts med sammantaget 282
kursdagar. Samverkan har även skett
med flottiljer och skolor vid deras
sommarskolor och vinterskolor.
Landstormsfonden har med ca
300 000 kr finansierat utbildning för
ungdomar med invandrarbakgrund
samt deltagande med två ungdomslag
vid tävlingar i Polen.
Ungdomsverksamheten har sam
mantaget haft en större efterfrågan
än vad som ekonomiskt varit möjligt
att tillmötesgå. Drygt 3 500 000 kr
använts för ungdomsverksamhet som
därmed skapat ett stort engagemang
för Försvarsmaktens verksamhet.

FVRF tilldelades hösten 2010 hu
vudm annaskapen för den grund
läggande instruktörstjänsten för
alla frivilligorganisationer. Under
2011 har tjänsten utvecklats, vilket
innebär att utbildningsgång, utkast
till kursplaner m.m. har utarbetats,
provats och fastställts inför 2012

Flygvapenfrivilligas verksamhet
har under senaste åren bidragit med
26

Tilldelade statliga medel för verk
s a m h e t s b i d r a g o c h o rg an is a 
tionsstöd, ca 3 800 000 kr, har
använts främst för centralt
och reg ion alt organisationss töd,
försvarsinformation, egen tidskrift,
rekrytering, funktionärsutbildning,
ungdomsverksamhet, hemsida,
register m.m.
Regionalt för våra vuxna med
lemmar har erbjudits ca 50 regionala
kurser för 1 478 000 kr. Även egna
medel enligt Riksförbundsstämmans
beslut ingick i dessa.
För 2011 tilldelades Flygvap en
frivilliga ca 8 500 000 kr inklu
derande tilläggsuppdrag och OHmedel för central utbildning av
vuxna och regionalt för ungdomar.
Flygvapenfrivilliga hade av HKV
i uppdrag att genomföra mer än 30
centrala kurser för vuxna. I denna

centrala vuxenutbildning deltar
även övriga frivilligorganisationers
medlemmar. Verksamheten har
genomförts med utmärkt stöd av och
i mycket bra samverkan med flottiljer
och skolor.
Rekryteringen till Hemvärnet fortsätter.
190 medlemmar har befattningar i
olika Hemvärnsförband. Men en
dast 18 av Flygvapenfrivilligas be
fattningar i Hvundkompanierna är
besatta med medlemmar som skrivit
frivilligavtal.
Flygvapenfrivilliga har även uppdrag
från MSB och har genomfört fort
bildning av förstärkningsresurs för civil
flygplats samt självskyddsutbildning.
Under året har Flygvapenfrivilligas
ledning lagt ner stor kraft på att
klarlägga möjligheten till nya be
fattningar, verksamheter och uppdrag
för Flygstridskrafterna.

Inför 2012 har vi
påbörjat att utveckla:
 -	högvaktstjänst
- flygplatsförstärkningsresurs Norr
 -	 utbildning i R3
 -	 Air Camp på F7
 -	 översyn ungdomsbestämmelser
 -	 rekrytering till
HvUndkompanierna
 -	 ny hemsida
 -	 nytt medlems- och
 	 utbildningsregister
 -	 FVRF 50års-jubileum
/Roland Sterner

Flygvapnets Frivilligavdelning
Marie-Louise Naréus

Den första januari upprättades
Flygvapnets frivilligavdelning (FV
Frivavd) vid Luftstridsskolan (LSS)
i Uppsala. Undertecknad fick i sam
band med detta förtroende att vara
chef för avdelningen. Inledningsvis
vill jag nämna något kort om min
yrkesbakgrund. Jag började i mitten
på 1980-talet som markförsvarsof
ficer vid F5 i Ljungbyhed. Tidigt
blev jag engagerad i bland annat
FVRF frivilligverksamhet, både
som instruktör och kurschef. Jag
tjänstgjorde därefter vid Försvarets
Hundtjänstenhet ett antal år, där jag
fortsatte med frivilligverksamheten
inom SBK.
Jag har också varit lärare och
kurschef vid Flygvapnets Krigs
högskola och Försvarsmaktens Un
derrättelse- och Säkerhetscentrum.
Dessutom har jag arbetat med utveck
lingsfrågor i Flygvapnet. De senaste
tre åren har jag varit tjänstledig och
följde med min man då han var
försvarsattaché i Peking.

Flygvapnets frivilligavdelning
består av de frivilligsektioner som
tidigare tillhörde F7, F17, F21,
Helikopterflottiljen (Hkpflj) och
LSS. Flygvapnets frivilligverksam
het vid Hkpflj genomförs av Livgre
nadjärgruppen, men funktionsleds
av FV Frivavd. Frivilligsektionerna
finns på sju orter: Luleå, Söderhamn,
Uppsala, Såtenäs, Linköping, Halm
stad och Ronneby. I samband med
att LSS övertog ansvaret för FV
frivilligverksamhet medföljde flot
tiljernas uppgifter och resurser. För
frivilligorganisationerna innebär detta
att kontakter och stöd finns kvar på
samma sätt som tidigare.
Försvarsmakten arbetar nu med
en omfattande omstrukturering som
berör all personal. Inom ramen
för detta arbete skall personalens
kompetens värderas mot befattning.
Målsättningen är att det skall vara klart
i januari 2013. Det berör naturligtvis
också vår avdelning som tyvärr kom
mer att reducera personalramen.

Den nya frivilligavdelningen in
nebär dock att vi exempelvis får ökade
möjligheter att samordna resurserna
och fördela kursverksamhet jämnare
mellan frivilligsektioner. Strävan
är att reducera effekterna av denna
omstrukturering.
En prioritering av uppgifter kommer
behöva göras. Avdelningen kommer
också att se över möjligheterna att
bedriva en mer samlad kursv erk
samhet, för att använda våra resurser
mer effektivt. Detta ger troligen
också synergieffekter för berörda
frivilligorganisationer, med möjlighet
till ökad samverkan mellan kurschefer
och instruktörer.
Avslutningsvis vill jag tacka alla
för Ert stora engagemang och jag
hoppas på fortsatt gott samarbete
med FVRF.

Marie-Louise Naréus
C FV Frivavd
Uppsala
Kim Haglund
C Frivsekt
Såtenäs

Anders Troedson
C Frivsekt
Halmstad

Karina Jönsson
Utbint
Luleå

Veronica Alsing		
Utbint

Karina Nicklasson
Utbint
Såtenäs

Ewa Järkenstedt
Utboff
Halmstad

Thomas Kindström
C Frivsekt
Uppsala

Maria Hellström
Utbint
Uppsala

Ewa Wemby
Utbint
Ronneby

Birgitta Sommelius
Utbint
Halmstad

Rolf Isberg
Stf C Frivsekt
Uppsala/Söderhamn

Jeddi Al Abdel Aziz
Mtrlhl
Uppsala

Ingrid Lindfalk
Utbint
Ronneby

Lotta Sunde
Utbint
Halmstad

Rolf Holm
Utbint
Uppsala/Söderhamn

Hans Zettby
Utboff
Linköping

Uppsala
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Kursverksamhet 2012
Central utbildning
Nedan ser Du FVRF kvarstående kurser år 2012.
Kurserna med aktuella tider finns inlagda på FVRF hemsida www.fvrf.se
Samt på utbildningsportalen www.frivilligutbildning.se
Plats

Kategori

F 17, Ronneby

Kursbenämning

GU

Grundläggande soldatutbildning för frivilligpersonal, GU-F

IK

Instruktörskurs, IK T

GU

Grundläggande soldatutbildning för frivilligpersonal, GU-F

KU

KU säkförband, (Baltzar)

IK

Kurschefskurs, IK KC

IK

Kurschefskurs rep. IK KC RU

IK

Instruktörskurs, IK G

IK

Instruktörskurs, IK G

IK

Instruktörskurs, IK T

IK

Instruktörskurs, IK RU

IK

Instruktörskurs, IK RU

IK

Handledare instruktörer, IK HL

IK

Handledare instruktörer, IK HL

LSS Uppsala

GU

Grundläggande soldatutbildning för frivilligpersonal, GU-F

P 7 Revingehed

GU

Grundläggande hemvärnsunderrättelsekompani, GK HvUnd

GU

Fortsättningskurs hemvärnsunderrättelsekompani, FK HVUnd

KU

Instruktörskonferens

FMTS, Halmstad

HvSS Vellinge

Förutom ovanstående genomförs under 2012 regional utbildning i form av ett omfattande
ungdomsprogram samt regional vuxenutbildning.
Information om detta kursutbud får Du via respektive Region/Specialförbund
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