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Region Mitt 

 

 

Postadress: E-postadress: Telefon: Faxtfn: Plusgironr: 

FVRF-M     

Box 1100 Hemsida: 

751 41 UPPSALA 

Inbjudan till flyg- och fältutbildning för ungdomar 
                                                                                   

Hej ungdom!  

 

Du som ungdom i FVRF-M inbjuda härmed att delta i ungdomsverksamhet, flyg- och fältutbildning i 

Östersund. Utbildningen kommer att genomföras på Frösön och området utanför Östersund. 

Mer information om innehållet får du i kurschefsbrevet som skickas ut närmare kursen. 

 

 

Start: Lördag 24 oktober klockan 1200, Frösö Park (före detta F 4). 

Slut: Torsdag 29 oktober juni maj kl 1300 på Frösö Park. 

 

Ledning: Lt Christer Andersson med instruktörer. 

 

Covid-19:  Med anledning av Covid-19 gäller följande skallkrav för deltagande i ungdomskursen 

i Östersund: 

- Du får inte ha några symptom när du påbörjar resan till utbildningsplatsen 

(Östersund). 

- Vid eventuella symptom ska du kunna bli hämtad av målsman/motsvarande 

inom fem (5) timmar från uppvisat symptom och/eller beslut av kursledningen. 

Vi har ingen möjlighet att erbjuda karantän efter eventuell 

provtagning/symptom. Hemresa gäller då! 

Vi avser göra en kontroll så att samtliga anmälda har klart med hämtning om behov 

uppstår. Ingen egen hemtransport vid symptom= du kommer ej kunna delta. 

- Du ska ha med dig mobiltelefon med tillgång till Bank-id eller/och Freja-id 

plus. Detta för att kunna legitimera dig för eventuell provtagning via 1177. 
 

Förplägnad: Vi kommer att utspisa mat i anknytning till utbildningsområdet.  

 

Samling: Kl 1150 (kursen startar 1200) vid Frösö Park, utanför byggnad 108. 

Följ skyltning mot F 4/Frösö Park, följ vägen in på det före detta flottiljområdet till du har 

passerat fotbollsplanen, ta då direkt ner vänster till du ser ett gult plåtgarage. 

Kommer du av någon orsak sent meddelar du oss detta i tid innan utbildningen börjar och 

anmäler dig till kursledningen vid ankomst. 

  

Transport: Med anledning av Covid-19 ser vi helst att du inte reser kollektivt till kursen. Saknar du 

alternativ så följer du de regler som gäller för kollektivt resande. 

Vi kommer att vara mer flexibla när det gäller resa med egen bil och utbetalning av 

milersättning (18,50kr/mil) än vi vanligtvis är.  

OBS! Vid samåkning i bil, förare plus max två passagerare. 

Vi kommer inte att anordna någon gemensam transport. Hämtning på buss-/ tågstation i 

Östersund kan vid behov ordnas. Kontakta i så fall kurschefen via mejl. 

 

Utrustning: Vid ankomst ska du, om du har fått ut den, vara klädd i M/90.  

Har du trasig materiel anmäler du vad och eventuell storlek via e-post till kursledningen  

Vi vet att det finns stora skillnader i vilken materiel ni har fått ut. Du ska därför ta med dig 

den materiel som du har fått ut. Det kan vara både blött, snö och kallt under perioden. 

Vid osäkerhet, kontakta kursledningen via e-post. 

Kom ihåg att ta med hygienartiklar, eventuella mediciner och handduk. 
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Anmälan: Anmälan gör du i första hand på hemsidan eller i appen. 

https://www.flygvapenfrivilliga.se/regioner/region-mitt/kurskatalog/  

(OBS! Välj rätt kurs och ort!) 
För ej myndiga elever som ej skickat in fullmakt från målsman måste bifogad 

anmälningsblankett skickas in. 

 
Anmälan skall vara oss tillhanda snarast, dock senast 2020-10-11. 

Du som antas till utbildningen meddelas via e-post 2020-10-16 om du fått en plats till denna 

utbildning. Vid osäkerhet kan du kontakta nedanstående för besked. 

 

Frågor: Lt Christer Andersson 070-623 50 99 eller via e-post, anmalan.mitt@flygvapenfrivilliga.se  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.flygvapenfrivilliga.se/regioner/region-mitt/kurskatalog/
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Anmälningsblankett till flyg- och fältutbildning i  

Östersund med FVRF-M 2020-10-24—2020-10-29 

 
       Jag anmäler mig  Jag har klart med hämtning vid sjukdomssymptom 

 

Namn på ”hämtare”______________________________ 

 

Telefon till ”hämtare”____________________________ 

          

OBS ! Nedanstående är obligatoriska elevuppgifter 
Personnummer Namn 

  
Adress Postnummer Ort 

   
Hemtelefon Mobil 

  
E-post  (OBS!  Texta tydligt och var noga med gemener och versaler samt andra tecken)  

 
Ev. allergi  eller mediciner 

 
Specialmat  (Typ glutenfritt,  laktosfritt, vegetariskt  etc.)  

 

 
 

Detta gäller för elever under 18 år:     Målsmans medgivande för elev.  

Härmed intygar och tillåter jag som målsman att ovanstående elev, får delta i FVRM ungdomsverksamhet. 
Jag styrker också att han/hon får bära uniform, får delta i militär ungdomsverksamhet, skjuta salongsgevär 
alternativt AK 5 vid fyllda 17 år. Jag tillåter även att han/hon får delta i flygning med propellerflygplan samt 
fotograferas i militär uniform och där bilderna eventuellt kan publiceras i massmediala publikationer. 

 

Målsmans personuppgifter 

Personnummer Namn Telefon 

   
Adress Postnummer Ort 

   
E-mail adress Underskrift 

  
Anmälningsblanketten skickas ifylld till: 

Flygvapenfrivilliga Region Mitt  

Box 1100 

751 41 UPPSALA 

Alternativt skannas och skickas till fvrfm@flygvapenfrivilliga.se 

mailto:fvrfm@flygvapenfrivilliga.se

