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Hans Hansson 
har ordet
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Tiden går fort. 6 år som riks-
förbundsstyrelseordförande är 

över den sista december 2020. 

Jag hade anmält till valberedningen inför årets stämma att 
det var dags för mig att lämna posten som styrelseordförande 
i FVRF.

Jag har vid 2020 år slut suttit på posten som Riksförbunds-
styrelseordförande i 6 år. När jag fick frågan 2013 på hösten så 
var det lätt att tacka ja till detta förtroendeuppdrag. 

2014 avslutade jag min tid i Flygvapnet som chef för  
Militärhögskolan Halmstad och pensionen hägrade. Att under 
en tid få fortsätta att hålla kontakten med Flygvapnet genom 
uppdraget som styrelseordförande i FVRF var ett lätt beslut att 
ta. Jag har under mina 42 år i FV alltid gått till jobbet med ett 
leende på läpparna och så har det även varit att lösa uppgiften 
som Riksförbundsstyrelseordförande.

Det kan nu vara på sin plats att se tillbaka lite på vad som 
hänt under dessa 6 år sedan Riksförbundsstämman 2014. 

För Riksförbundsstyrelsen gäller det att hålla isär det operativa 
arbete som kansliet utför och det strategiska arbetet som 
styrelsen skall ägna sig åt på de 4 styrelsemöten per år som 
vi har. Det har inte alltid varit det lättaste då många områden 
berör varandra. 

Jag har upplevt att det var viktigt för styrelsen att lägga fast 
vilka områden som var viktiga att jobba med under de 3 
perioder som jag haft förmånen att vara styrelseordförande.  
Vilka områden -Fokusområden - har styrelsen haft under 
dessa år? 

Listan kan göras lång och det är svårt att återge allt som hänt 
i FVRF under min 6 årsperiod i styrelsen. Vi inledde arbetet i 
riksförbundsstyrelsen 2015 med att jobba med följande  
områden:

•  Ta fram en ny vision och framtidsinriktning för FVRF.

•  Följa upp regioner och förbundsarbete med att rekrytera,  
 utbilda och vidmakthålla instruktörer.

•  Ta fram en ny utbildningsgång för ungdomsutbildning.

•  Följa upp ansvar för verksamhetssäkerhet och arbetsmiljö.

•  Leda förberedelser med anledning av förväntat FM beslut  
 om  X-befattningar i FV krigsförband.

Till detta har följande strategiska områden diskuterats under 
åren som kom: 

• Rekryteringsverksamhet
• Huvudansvaret instruktör och bastjänst
• Drönarverksamhet
• Media, tidning och digitala media
• Internationell verksamhet
• Personalfrågor
• Ungdomsråd
• Arbetsgrupper organisation och kompetensinventering
• Kommande 60 - årsjubileum
• Utvecklingen av vuxenverksamheten
• Utveckling av styrande dokument
• Föreningens ekonomi

Ja listan kan göras längre men detta är ett smakprov på de 
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uppgifter som styrelsen brottas med under de här 6 senaste 
åren. Att betänka är att styrelsen bara möts 4–5 ggr/år. 
Visserligen så har varje styrelsemedlem i uppgift att förbereda 
sig inför styrelsemötena och läsa in utsända handlingar så vi 
kan arbeta effektivt under den tid vi träffas fysiskt.

Hur har vi då lyckats med våra ambitioner?

Inledningsvis vill jag framföra att jag uppfattar att vi på ett bra 
sätt har löst de flesta mål som vi i styrelsen har satt upp. Vi rår 
inte alltid över beslutsprocessen vilket har gjort att vissa frågor 
har hängt med länge i avvaktan på b la Försvarsmaktens 
ställningstagande, X -befattningar är ett sådant område, nya 
bestämmelser och H FRIV en annan.

Jag avser kommentera några saker under respektive punkt 
nedan.

Vision och framtidsinriktning 
På stämman 2016 redovisades en ny vision för FVRF:s
framtid. Stämman beslöt att anta den framlagda visionen. 
Styrelsen har sedan dess i olika sammanhang med regioner 
och i tidningen ständigt följt upp och påtalat vikten av att 
verksamheten ute i regionerna leder mot visionens mål.  
Visionen har också varit uppe till diskussion på de 2  
ordförandekonferenser som genomförts. 

Följa upp regioner och förbunds arbete med att 
rekrytera, utbilda och vidmakthålla instruktörer 
Vi har ett huvudmannaskap för utbildning av alla instruktörer 
i de 18 frivilliga försvarsorganisationerna. Med anledning av 
det samt Försvarsmaktens behov av instruktörer har styrelsen 
haft denna fråga på agendan på samtliga styrelsemöten. Vi 
har utvecklat instruktörsutbildningen genom att se över och 
revidera styrdokumenten för instruktörsutbildningen. Efter 
detta har vi även genomfört ett antal IK uppgraderingskurser. 
 
Utarbeta ny utbildningsgång för ungdomsutbildning 
Arbetet med att se över utbildningsgången för ungdomar 
har varit viktigt för oss att genomföra då vi har en stor ung-
domsverksamhet året runt med sommar- och vinterkurser, 
terminskurser, ungdomsutbyte internationellt samt ungdoms- 
tävlingar nationellt och internationellt. Efter ett väl genomfört 

arbete som leddes av vår tidigare utbildningschef 
Jan Otterström kunde styrelsen fastställa en ny utbildnings-
gång för ungdomsverksamheten. I detta arbete har regioner 
och ungdomsråd varit inblandade för att få en så bra 
belysning samt synpunkter om ungdomsutbildningen. 

Följa upp ansvar för verksamhetssäkerhet och 
arbetsmiljö
Styrelsen har ett ansvar för bl.a. att säkerställa den verksamhet 
som genomförs i Flygvapenfrivilligas regi sker på ett säkert 
sätt så ingen kommer till skada. Fokus på detta område sattes 
efter att en skjutolycka skedde på en av FVRF:s kurser i 
Halmstad. Efter det har ett gediget arbete genomförts i  
Försvarsmakten tillsammans med de frivilliga försvars- 
organisationerna då bilden av vad som gällde för olyckan  
var oklar. Ny marksäkerhetsorder har fastställts 2017 av  
Försvarsmakten.Ett antal olika informationstillfällen har  
genomförts om vad som gäller då frivilliga bedriver  
verksamhet på Försvarsmaktens områden. 
 
Leda förberedelser med anledning av förväntat FM 
beslut om X-befattningar i FV krigsförband 
Införandet av X-befattningar i Försvarsmakten/FV har 
styrelsen ansett vara ett av de viktigaste områden att arbeta 
med då det saknats vettig vuxenverksamhet i FVRF. Vi har 
tappat många ungdomar som efter en gedigen ungdoms- 
utbildning inte haft något att gå vidare till då de lämnat 
ungdomsverksamheten. Styrelsen och kansliet tillsatte tidigt 
en arbetsgrupp som arbetade fram en principuppläggning för 
hur den kommande X-befattningsutbildningen skulle kunna 
ske. Den föreslagna ”utbildningsgången” har föredragits för 
Försvarsmakten och har redovisats på regionernas årsmöten. 

Personalfrågor
Jag är glad att vi lyckats rekrytera nya kvalificerade med- 
arbetare till kansliet efter att en del bestämt sig för att sluta. 
Fler personalbyten har skett så jag är glad att vi successivt 
kunnat byta ut våra medarbetare på kansliet så att inte all 
erfarenhet går förlorad på en gång. 

Internationell verksamhet
Vi har verkställt ett samarbete/utbyte med ett antal länder 
inom ungdomsverksamheten som jag tror är viktigt för  
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FVRF och vår ungdomsverksamhet då våra engagerade  
ungdomar får en chans att jämföra och prata med andra 
ungdomar inom samma områden. Det brukar ge lite 
perspektiv på den verksamhet man själv genomför hemma.

Rekryteringsverksamhet
Slutligen några ord om rekrytering. Rekrytering av nya 
medlemmar är a och o i en förening. Trots de insatser som 
gjorts ute i regionerna under året fortsätter medlemsantalet 
att minska. Styrelsen har tillsammans med kansliet gjort 
en rensning i medlemsregistret av de medlemmar som inte 
betalt sin medlemsavgift. Vi räknar idag att FVRF består av 
ca 3000 medlemmar. Det är långt ifrån FVRF:s glansdagar 
men då hade vi en annan Försvarsmakt som till stor del 
byggde på värnpliktiga och frivilliga i krigsförbanden.

Att bli fler medlemmar är ett måste för oss om vi skall kunna 
leverera vad Försvarsmakten vill att vi skall åstadkomma. Vi 
har tagit fram ny rekryteringsmateriel b la i form av nya tält. Vi 
har tillsatt en grupp som ser över hur vi skall synas 
på sociala medier vilket är en viktig källa för framtida 
rekryteringsverksamhet.

SOMMARKURS I
FLYGVAPNET

FLYGVAPENKUNSKAP  – KAMRATSKAP – FöRSVARSMAKTEN – FYSISK TRäNING – FLYGNING – LäGERLIV  – UTMANINGAR

www.fvrf.se

Från den 1 januari 2021 kommer ungdomar kunna söka Sommarkurs  
via Flygvapenfrivilligas hemsida www.fvrf.se

samt få information om vad man får uppleva på en sommarkurs

Jag kan konstatera efter 6 år som Riksförbundsstyrelse- 
ordförande att det finns en fortsatt optimism inför framtiden 
om att vi som organisation skall fortsätta att lyckas leverera 
det som efterfrågas av oss. Jag har uppskattat allt det 
arbete som alla lägger ned ute i regionerna, på kansliet och i 
styrelsen för att utveckla FVRF. 

Så till slut vill jag framföra ett stort tack för alla gjorda 
insatser under mina mandatperioder som Riksförbunds-
styrelseordförande och tacka för ett väl utfört verksamhets- 
arbete ute i regioner och på kansliet. 

Jag önskar er lycka till i framtiden med ert viktiga arbete för 
att stödja Flygvapnet och Försvarsmakten

HANS HANSSON / AVGÅENDE 
RIKSFÖRBUNDSSTYRELSEORDFÖRANDE FVRF
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Jag fick en fråga av en elev innan kursstart. Eleven var 
hemma från sitt arbete för att inte riskera smittspridning 
och funderade över att komma till kursen. Ett rungande 
NEJ känns spontant som ett självklart svar till elevens 
frågeställning. Ibland känns det som om det mesta  
handlar om vad vi känner - istället för vad vi tänker. 
Varför ska man tänka, när alla verkar ha samma känsla 
över hela världen? 

Om vi nu stannar upp och tänker, inte bara känner, även 
på fakta. Av jordens cirka 7 700 000 000 människor 
har cirka 1 000 000 rapporteras döda av Corona, 0,01 
%. Spanska sjukan, en pandemi under åren 1918–1920 
då det fanns 1 900 000 000 människor avled minst 
50 000 000 människor, ca 2,6 % av befolkningen.  
Anmärkningsvärda fakta att reflektera över i dessa 
tider. Med allt detta sagt får vi inte bara betrakta de  
drabbade som dödstal, då det är en tragedi för anhöriga 
som mist sina nära och kära i en virusinfektion i oroliga 
och förvirrande tider. 

Angående reflektion, att ändra handlingssätt utan reflek-
tion kan även kallas single loop lärande, vilket innebär 
lärande inom befintlig kunskap och informationsram. Vi 
gör det som verkar vara bäst, eftersom det fortfarande 
verkar gå bra. Handling med reflektion kan även kallas 
Double loop lärande, vilket innebär utvecklande av ny 

Dimman lättar, men vart är vi på väg, förhoppningsvis mot ett 
utvecklingsinriktat lärande, det är vad som ska uppnås på en 
instruktörskurs. Men för det krävs bland annat reflektion och 
handledning utöver handlande.

kunskap i vårt handlande. Vi ifrågasätter vad vi gör,  
för att de ska gå bättre även i fortsättningen. 

Att tro att man reflekterar innebär inte automatiskt att 
vi reflekterar, speciellt inte om vi nöjer oss med att 
bara känna vad vi känner. Därför används handledare 
på instruktörskurserna som ett led i utvecklingsinriktat 
lärande. Lika viktigt är det vid en backspegel, där man 
brukar gå igenom vad hände-kände-lärde jag. Lärandet 
utkristalliseras i en insikt och ny kunskap som kommer 
efter det aktiva valet av reflektion och tänkandet om 
kännandet i händelsen. 

Men avslutningsvis, låt oss återgå till instruktörs- 
kursen där det i början av detta, unika år i världs- 
historien, planerades för kursen som landade efter fem 
omplaneringar och fyra olika kursplatser. I början av  
september ryckte 8 symptomfria elever in på kursen. 
Ingen lämnade kursen på grund av misstänkt smitta 
eller insjuknande. 7 elever blev godkända på kursen 
efter hårt arbete utanför sin komfortzon stöttade av 
sina kunniga och hängivna handledare. Kursledningen 
önskar eleverna lycka till på sin nästa utmaning,  
IK Grunder del 2.
 

TORBJÖRN HOLM, KURSCHEF IK G DEL 1 

Instruktörskurs Grunder del 1 
på Tylebäck kursgård

Elevledd lektion Vass egg. Handledning inför elevledd lektion.
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Vi började i liten skala och genomförde en kurschefs- 
kurs med 6 deltagare som under 7 dagar tog till sig 
teoretisk information och omsatte denna till praktisk 
färdighet, detta genom att planera sina kommande  
uppdrag som kurschef. Grattis till kurschefs- 
kompetensen! Det var mycket givande och trevligt  
att jobba med er.

I nästa steg utökade vi med IK G del 2 som under 9 
dagar nyttjade kursgården och dess omgivning för att 
ytterligare förkovra sig i pedagogikens ädla konst. Då 
jag inte själv hade förmånen att medverka på denna 
kurs kan jag till tidningen vidarebefordra kurs- 
ledningens, ”Bra jobbat och lycka till i ert fortsatta 
värv som instruktörer inom de Frivilliga försvars- 
organisationerna och Försvarsmakten”.

Den sista kursen som lämnade Fårö och Gotland 
var den IK G del 1 som under sista veckan delade 
kursgården med IK G del 2. I denna kurs fanns det 
ett tydligt engagemang och en vilja att påbörja sin  
utbildning till instruktör. Efter den inledande teoretiska 
delen höjdes tempot och efter ett flertal genomförda 
TU-pass kunde man konstatera, dels att tiden hade  
gått fort och att alla deltagare var klara och hade den  
kompetens som fodras för att fortsätta sin instruktörs- 
resa.

Förutom att kurserna gick mycket bra, så tänkte jag 
passa på att ge er en bild av Gotland och öns i vissa fall  
avvikande och speciella natur. Själv har jag inte besökt 
ön sedan barnsben, och mina minnen av denna ö var 
inte de samma som jag fått nu. Förutom att kursgården 

FLYGVAPENFRIVILLIGA 

utbildar på Gotland
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skapade nostalgiska minnen från mina tidigaste  
kurser på  en annan ö, Öland. Inte bara Visby var en 
upplevelse utan också naturen på ön som är mycket 
skiftande och på sina ställen till och med mäktig i sin 
karghet. Historiens vingar är aldrig långt borta och 
skapar en ”mysig” karaktär.

Ett stort tack till Fårö kursgård för det goda om-
händertagandet som ni stod för och då har jag inte 
glömt den goda maten. Med hopp om ett upprepande.

RICKARD TÖRNSTRÅLE / KURSCHEF OCH INSTRUKTÖR 
GOTLAND 2020

Elevledd praktisk  lektion.

Så vackert kan det bara vara på Gotland.

Kurschefens bostad.

Morgonuppställning.

» JA! Flygvapenfrivilliga har varit 
tillbaka och utbildat på Gotland. 
Under sen höst genomförde FVRF 
tre kurser på Försvarsutbildarnas 
kursgård på Fårö, (Fårö kursgård) 
och detta med gott resultat.
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Stämman öppnades med ett väl- 
komstanförande av Riksförbunds- 
ordförande Gunnar Holmgren som 
också stod ordförandeskapet under 
de två stämmodagarna. 

Under eftermiddagen fick stämmo- 
deltagarna lyssna på ett intressant 
och informativt fördrag av stf  
Flygvapenchefen, brigadgeneral 
Anders Persson, som uppehöll sig 
inom området flyg och bastjänst. 
Vi fick också klart för oss under 
föredraget att vi som frivilliga  
behövs i Flygvapnets förband och 
att vi låg väl framme i vårt  
rekryterings- och utbildningsarbete. 
Anders Persson var stämmans ende 
föreläsare och en intressant sådan 
för oss inom Flygvapenfrivilliga 
med tanke på våra sk ”Frivillig- 
befattningar” i Flygvapnets  
basförband. 

Efter föredraget övergick efter- 
middagen sedermera till stämmo- 
förhandlingar där riksförbunds-
styrelsen inledningsvis redovisade 
de motioner och propositioner som 
skulle avhandlas i de olika 
utskotten. Stämmoarbetet präglades 
av hög aktivitet i såväl utskotts-
 

FLYGVAPENFRIVILLIGASFLYGVAPENFRIVILLIGAS  
Riksstämma i LinköpinRiksstämma i Linköpingg

arbetet som vid de öppna och 
konstruktiva diskussionerna vid 
gruppernas redovisning i storforum. 
Verksamhetsberättelserna med 
balans- och resultaträkning  
redovisades och det beslutades  
om ansvarsfrihet. 

Innan stämmomiddagen förrättades 
det medaljutdelning, där FVRF 
Förtjänsttecken, Kungl. Silver- 
och Guldmedalj tilldelades 
välförtjänta personer. Vid detta 
tillfälle avtackades avgående 
Riksförbundstyrelse och den nya 
styrelsen välkomnades till mandat-
perioden 2021–2022. Kvällen av- 
slutades med en välsmakande och 
fint uppdukad stämmomiddag. 

Under kvällen hölls ett antal trevliga 
och tänkvärda tal. Medaljörernas tack 
framfördes av Kurt Maier som erhållit 
FVRF högsta utmärkelse, Kungl. 
Guldmedalj.

Stämman avslutades efter söndags- 
lunchen då deltagarna skildes efter 
en trevlig och givande stämma med 
många nya uppgifter att ta tag i under 
de kommande två åren. Ett stort, 
tack till alla deltagare, gäster och 
medlemmar som var där och gjorde 
Flygvapenfrivilligas stämma till en 
mycket trevlig och givande helg.

LARS PETTERSSON /
FLYGVAPENFRIVILLIGA
FOTO: TESS RAGNEDAL &  
LARS PETTERSSON

Riksstämman genomfördes i Linköping 
den 17 till 18 oktober med 45 deltagare, 
 ett 20-tal mindre än vanligt vid våra 
stämmor, detta på grund av FHM  
allmänna råd avseende Covid 19. 

FVRF ordförande Gunnar Holmgren öppnar 
stämman.
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Ny RFS främre vänster, Patrik Pettersson, Kavar Xailani och 
Mats Karlström. Övre vänster, Anders Troedsson,  Victor  
Fredriksson, Elisabeth Johansson, Ellinor Hagman och styrelse-
ordf Lennart Thomsen (Stein Brevemark saknas på bilden).

Stefan Bergendahl har 
genomgång och förevisar en 
Drönare i arbete.

Generalsekreteraren, 
Jakob Hahr talar vid 
stämmomiddagen.

Bild ovan: Bilden tagen med Drönaren, flygfoto. 
Bild till höger: Medaljörer från vänster, Andreas Sörgaard, 
Elisabeth Johansson, Lovisa Sandelin, Pia Thörn, Tiina Marberg, 
Kurt Maier, Ulf Leijon, Linda Svahn, Kenneth Lundqvist och 
Patrik Pettersson.

Avgående styrelse från vä, Hans Hansson, Mikael Sjöberg, 
Tess Rangedal, Michel Englsperger och Ulrika Leijon.

Brigadgeneral Anders Persson 
håller föredrag via länk.

Deltagarna samlade till 
Riksstämma.
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Efter att Generalsekreteraren hälsat alla välkomna och 
förklarat syfte och mål med ungdomsrådet följde ett 
antal pass. Vissa var gemensamma och andra upp- 
delade där ungdomar fick diskutera enskilt medan  
ungdomsledarna till exempel gick igenom kursplaner 
med mera. Vi gick igenom mycket, som Försvars-
maktens styrning av ungdomsverksamheten, hur det 
fungerar i regionerna, hur kursinnehållet ser ut, hur vi 
kan förbättra verksamheten till vad som vore önskvärt 
att ändra. Ett tydligt önskemål är att få öva och  
bedriva verksamhet mellan olika regioner.  
Ungdomarna tyckte att det vore intressant att se hur 
det fungerar i andra regioner och att kunna lära av  
varandra. 

Ett resultat av rådet är att kansliet nu utsett en med- 
arbetare som är ansvarig för ungdomsverksamheten 
på central nivå. Det är Tord Wallin som nu ska stödja 
regionerna i dessa frågor.

Ungdomarna kunde också, glädjande nog, konstatera 
att verksamheten i regionerna fungerar bra. De anser 
att det är en väldig tydlig struktur under utbildning och 
övningar. Det varierar dock från region till region hur 

FLYGVAPENFRIVILLIGASFLYGVAPENFRIVILLIGAS  
ungdomsråd 2020ungdomsråd 2020

man anmäler sig till kurserna, och ibland är det otydligt 
vad man som elev skall ha med sig till kurshelgen. Tipset 
rådet kom fram till är att ta med sig den utrustning man 
har blivit tilldelad om inget annat sagts.

Säkerheten under övningstillfällen kan alltid bli bättre 
och ungdomarna ser gärna att det sker en säkerhets- 
genomgång vid varje kursstart och att instruktörernas 
närvaro under längre kurstillfällen blir bättre. Ung-
domarna ser gärna också en större blandning mellan 
könen i instruktörslagen.

Rådet konstaterade också att det sällan förekommer 
ovälkommet beteende under kurser. Ovälkommet 
beteende som exempelvis könskränkningar har i stort 
sett försvunnit då man lärt sig att acceptera varandra 
mer som personer vittnade ungdomarna i rådet om.  
Det är ett bra betyg till FVRF. Om något sådant trots 
allt skulle inträffa informerade Generalsekreteraren om 
att du ska ta upp det med närmaste befäl som sedan är  
skyldig att rapportera det vidare, Det är viktigt att  
varje region vet hur man ska hantera ett ovälkommet 
beteende. Ställ krav om ni som elever inte har fått  
information om detta.

Av- och pågående ungdomsledamöter.

Gruppbild på deltagarna i 
ungdomsrådet.

Under en helg i september genomfördes årets 
ungdomsråd på Bosön. Det var ungdomar och 
ungdomsledare från regionerna och våra ungdoms- 
ledamöter i Riksförbundsstyrelsen samt personal ur 
kansliet som under ett par dagar fokuserade på 
ungdomsutbildning och frågor kopplat till det.
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Ett viktigt moment var att välja nya ungdomsledamöter 
att sitta i styrelsen för åren 2021–2022. Här måste man 
vara 18 år för att bli aktuell för arbete i Riksförbunds-
styrelsen. Rådet valde Kavar Xailani från Mitt och 
Victor Fredriksson från Norr. Rådet passade också på 
att tacka de nuvarande ledamöterna Tess Rangedahl 
och Michel Englsperger för deras arbete under snart 
två år.

Ett mycket uppskattat moment var när ungdomsledaren 
Stefan Bergendahl förevisade drönaren som region Öst 
börjat operera med. Några fick testa att flyga den och 
drönaren är fortfarande hel. Bilderna i reportaget är 
också tagna av drönaren.

Slutligen frågade Generalsekreteraren vad ungdomarna 
tyckte om vår medlemstidning. Ett svar var att ”Den är 
bra, det är den enda post jag får” ett annat att ”Det är 
kul att titta på bilderna och se andra ungdomar i andra 
regioner”. Alla var också överens om att vi har en bra 
tidning.

JAKOB HAHR / FVRF
FOTO: STEFAN BERGENDAHL MED DRÖNARE

Här prövar en deltagare 
att flyga Drönare.

Av- och pågående ungdomsledamöter.

JAKTEN PÅ EN MEDALJÖR

Det är inte och ska inte vara lätt att få FVRF 
olika medaljer. MEN att det ska vara svårt att 
”fånga in” en medaljör och överräcka medaljen 
bör ju vara lätt, men inte så när det gäller en så 
upptagen medaljör som Mickel Hvinlund. 

Under Flygvapenfrivilligas genomförande av 
kurser på Gotland under denna höst lyckades 
jag medaljera Mikael Hvinlund som till- 
delades FVRF Kungliga silvermedalj. 
Mickael har under ca 25 år varit aktiv som  
både instruktör och kurschef inom FVRF. 

Medaljeringen genomfördes vid en avslutnings- 
middag för en instruktörskurs, under så hög-
tidliga former som det tilläts i dessa tider.                                           
Stort Grattis Mikael! 

RICKARD TÖRNSTRÅLE  /  UTBCHEF FVRF

Mickael Hvinlund, till vänster, tilldelas medaljen av 
Rickard Törnstråle.
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Hej!
Anna Blomlöf heter jag, är 51 år och gift med  
Anders sedan 23 år och vi har två vuxna barn, Emelie 
och Alexander. Vi arrenderar idag Ålö Gård ett litet 
skärgårdsjordbruk med 15 kor och 40 tackor samt 
kalvar och lamm. Detta har vi gjort i ca 20 år, men nu 
har vi sagt upp arrendet och håller på att avveckla jord- 
bruket och kommer därmed lämna gården i slutet av 
2021 och då byter vi även ö – till Utö. Jag är född och 
uppvuxen här ute men flyttade till Stockholm under 
gymnasietiden och bodde där under några år. Men 
när vår dotter föddes så kändes det naturligt att flytta 
”hem” till ön igen. Förutom familjen så är mitt största 
intresse att vara ute i naturen och att träna, både mig 
själv och andra. För några år sedan byggde vi om vårt 
gamla stall till gym så vi hade någonstans att träna och 
när våra pensionärer på ön ville börja träna utbildade 
jag mig till träningsinstruktör och ledde träning för 
dem två dagar i veckan. Nu har tyvärr Covid-19 satt 
stopp för det. 
 
Att bo på en ö innebär att man inte får vara rädd för 
att ta i och ta tag. Jag har under årens lopp arbetat med 
massor av olika saker men framför allt inom Ekonomi, 
redovisning och administration. 

Jag började arbeta på FVRF den 1 september och trivs 
verkligen jättebra! Det ska bli kul och intressant att 

MEDLEMSAVGIFT I FLYGVAPENFRIVILLIGA

I början av januari 2021 kommer du att få ditt inbetalningskort för medlemskap 
hemsänt till dig via brev.
Flygvapenfrivilliga vill att du betalar din medlemsavgift på 200 kr senast den 31 januari.
Glöm inte fylla i ditt personnummer, namn och mailadress.

Jag är 

Ny på jobbet

lära mig mer om hela verksamheten. Jag hade ju  
även förmånen att vara med på årets Riksstämma och 
fick där träffa många av er som brinner för FVRF.  
Jag känner att det finns så mycket energi i hela  
organisationen. Jag hoppas såklart på fler möten i 
framtiden då jag verkligen tycker om det personliga 
mötet!  De senaste åren har jag arbetat ganska mycket 
själv på mitt egna lilla kontor. Så att nu få komma till 
ett stort kontor med flera härliga kollegor känns  
fantastiskt kul och ger mig massor av ny energi! 
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Innan Coronakrisen drabbade oss alla med olika restriktioner 
och rekommendationer var FVRF region Västs årsmöte planerat 
till den 22 mars. Tyvärr fick detta ställas in, men istället så fick 
ett extra årsmöte i digital form äga rum i mitten på juni. Detta 
genomfördes genom videokonferenstjänsten Zoom i god ordning 
och fungerade efter omständigheterna mycket bra. Med en tapper  
skara digitala själar närvarande kunde vi rösta igenom så väl  
nya ledamöter i såväl regionstyrelsen som valberedningen,  
revisorer och de propositioner och motioner som kommit in.  
Jag vill personligen tacka er alla som kunde vara med,  
CRISCOM som hjälpte regionen genom att delge sina ovärderliga 
erfarenheter av årsmöte via zoom. Samtidigt vill jag tacka alla 
medlemmar för ert fortsatta engagemang och tålamod i denna 
kris. Förhoppningsvis blir 2021 bättre och vi kan träffa varandra 
på olika kurser och medlemsaktiviteter!

PATRIK PETTERSSON / ORDFÖRANDE FVRF VÄST

Om du bytt adress, telefonnummer mm. 
Meddela oss då genom att skriva “Adressändring” på
inbetalningskortet / internetbetalning 
och ange det som ska ändras.

Ps, du vet väl att du själv kan ändra adress mm. samt lägga in foto och CV på “Min sida” på www.fvrf.se

Tack medlem i 
Flygvapenfrivilliga, 

Du behövs!

Digitalt årsmöte i region Väst

AKTUELLT

ÄR DINA 
MEDLEMSUPPGIFTER 
AKTUELLA?
Annars finns det risk för att du 
inte får dina löneuppgifter, 
missar medlemstidningen samt 
kallelser till kurser och övrig ak-
tiviteter.

Du uppdaterar dina personuppgifter via
 www.fvrf.se under “Min sida”.
Behöver du hjälp, kontakta din kanslichef 
eller FVRF kansli.

🤔

Årsmöte Region Nord
Genomförs lördagen 
den 27 feb 2021 kl 16.30.
Plats Luleå/F21.

VÄLKOMNA/STYRELSEN REGION NORD.
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Under helgen vecka 40 gick den 
andra utbildningshelgen av stapeln 
för region Syds ungdomsverksamhet i 
Halmstad. Med Tylebäck kursgård 
som bas bedrevs verksamhet på olika 
täter i såväl när- som fjärrområdet.  
Efter inryck och uppstart under  
fredagskvällen for praktikkursen raskt 
ut i terrängen för att under fält- 
mässiga förhållanden ägna natten 
och den påföljande dagen åt spaning 
och mentalt prövande uppgifter, i 
kombination med en rejäl fotmarsch. 

Ledarskapskursen inledde helgen med teori på  
temat gruppdynamik/ledarskap, för att under  
lördagen bege sig ut i terrängen där bl.a. utbildning 
i förläggning medelst den gedigna trotjänaren 
regnskydd vävplast stod på schemat. Under  
eftermiddagen och kvällen samövades det med  
praktikkursen, där ”capture the flag” spelades  
med stor inlevelse medan mörkret föll. Kvällen 
avrundades med pizza runt lägerelden. 

Grundkursen ägnade sig genomgående åt grupp- 
dynamik, försvarsmaktens värdegrund och  
försvars- och flygvapeninformation. Helgens  
stora moment bestod av ett besök på Aeroseum i 
Göteborg, där kursen tillbringade en gedigen heldag 
med såväl simulatorflygning och rundvandring med 
guide, som HLR utbildning, utöver att beskåda 
muséets sevärdheter. 

Söndagen genomfördes även den på flera täter.  
Där praktikkursen, trots riklig diväteoxid i samtliga 
riktningar, med glatt humör gav sig ut vattnet i  
var sin kajak. 

MATTIAS SJÖSTEN / ÖVNINGSLEDARE  
FVRF SYD

Ungdomshelg i region Syd

Reflektion vid lägerelden.

Personlig maskering med ansiktsfärg.
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Simulatorflygningen var spännande.

Besök på Aeroseum i Göteborg.

Se men inte synas.
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Riksförbundsstyrelsen 2021-2022

Jag heter Gunnar Holmgren 
och är nu inne på min andra 

period som riksförbundsordförande. 
Har en bakgrund som reservofficer 
i FV och har haft förmånen att  
tjänstgöra i många olika roller i vårt 
totalförsvar under åren. De sista åren 

har jag varit landshövding i Västernorrlands län.  
I dag är jag verksam i styrelser och i utredningar för 
regeringskansliet. Under åren 2005–2012 var jag GD 
för försvarets materielverk och har byggt upp en god 
erfarenhet av våra materielsystem. Frivilligförsvaret 
ligger mig varmt om hjärtat och jag vet av egen  
erfarenhet att vårt totalförsvar inte skulle fungera 
utan alla frivilligas insatser. Det gäller såväl fredstida 
kriser som militära insatser. Vi alla har en uppgift 
att hjälpa till att säkerställa goda utbildningar och 
övningar och jag hoppas att kunna hjälpa till inom 
de områden som jag har erfarenhet av. Som en av 
de viktigaste frågorna på min dagordning är att de 
frivilligas insatser måste värderas högre i samhället 
vad gäller ersättningar och möjligheterna till ledighet 
från ordinarie arbete.

Lennart Thomsen heter jag. 
Född 1957 och uppvuxen på 
den västgötska myllan. F7 

Såtenäs var mitt hemmaförband. 
Jag bor med min hustru Kerstin på 
Tyresö. Vi har tre barn och fem 
barnbarn, d v s inga som helst 
problem att fylla våra dagar. 

2018 gick jag i pension och lämnade då befattningen 
som ställföreträdande chef för Försvarsmaktens 
Högkvarter. Jag var dessförinnan chef för Träng- 
regementet i Skövde. För att nämna några tidigare 
befattningar har jag också varit chef för Flygbas- 
jägarskolan, Stabschef på F7 och Stabschef för  
Flygtaktiska staben.
Som krigsförbandschef var jag bl a ställföreträdande 
bataljonschef för 72. Basbataljonen (Råda-Såtenäs 
basen) och chef för 77. Basbataljonen (Hasslösa 
basen).  
Med en något konstig känsla kan jag konstatera att 
betydande delar av det som nu håller på att byggas 
upp igen, var vardagen för mig fram till mitten av 
90-talet då Försvarsmaktens stora nedskärningar  
genomfördes (även om de pågått under en längre tid).

>>

>>

Jag heter Ellinor Hagman, är 
jurist och bor i Nacka utanför 

Stockholm. När jag inte är instruktör 
i ungdomsverksamheten i region Öst 
så arbetar jag med asylfrågor på  
Amnesty International, tränar eller 
läser böcker. Min nyfikenhet,  

intresse för politik och mekanismerna bakom  
konflikter av olika slag och att göra en insats för  
andra människor är saker som driver mitt engage-
mang både i mitt arbete och inom Flygvapen- 
frivilliga. Jag har varit med i region Öst sedan 2010 
och gått från ungdom, via funktionär till instruktör 
och ledamot i regionstyrelsen. Jag tycker att det är 
viktigt med frivilligverksamhet för gruppen unga 
vuxna och ser bland annat fram emot att arbeta med 
detta och instruktörsfrågor framöver.

 

>>

Under 80-och början av 90-talet övade vi frekvent i 
Försvarsmakten. Då var stödet från frivilliga en  
absolut förutsättning för att verksamheten skulle 
kunna fungera i samband med övningar. Tack vare 
duktiga och regelbundet övande frivilliga kom vi 
snabbt igång och fick hjulen att rulla när vi ställde 
om till övningsmod. Bilförare som hittade, sambands- 
personal som kunde materielen, stabsassistenter som 
snabbt såg till att stabsplatsen blev funktionell m m.
För mig är lagspel ett nyckelord och prestigelöshet 
en ledstjärna. Lagspel präglas av att se till lagets  
mål och syften. En basbataljon tycker jag är ett bra 
exempel på ett utvecklat lagspel, där ca 1500  
medarbetares kompetenser och tjänstegrenar är helt 
nödvändiga för att lösa huvuduppgiften, betjäna de 
4 stridsflygplan som är baserade, även om min egen 
uppgift kan tyckas vara långt från själva flygmaskinen.
I min roll som ledare strävar jag med organisationens 
bästa för ögonen låt de bästa argumenten segra,  
oavsett varifrån eller från vem de kommer. Jag 
försöker också vinnlägga mig om att låta ärenden 
hanteras på den nivån de hör hemma, och fokusera 
på de ärenden som ligger på mig. Det innebär att  
inte ”stoppa fingrarna i alla syltburkar”, lita på  
medarbetarna och ge dem de mandaten de behöver 
för att kunna lösa sina uppdrag. 
Väl medveten om att det är ”stora skor jag hoppar i” 
ser jag fram mot att axla manteln efter Hans som ny 
styrelseordförande.
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Victor Fredriksson heter jag 
och är nyvald ungdomsleda-

mot från region Norr. Jag har varit
engagerad i Flygvapenfrivilligas 
ungdomsverksamhet sedan  
sommaren 2018 då jag gjorde min 
första kurs. Jag fastnade direkt i 

denna spännande verksamhet. Efter studenten ska 
jag göra en GU.
Utöver vad jag gör inom FVRF brinner jag för  
sporter och föreningsliv. Jag har gått i sporter som 
gymnastik till att köra gokart, freeskiing och att  
brottas. Nu har jag slutat i de flesta sporter och  
spenderar mesta av min fritid på gymmet, vara  
med kompisar eller att skruva i mopeder och bilar. 
Jag går i trean på gymnasiet på samhällsvetenskaps- 
linjen uppe i Umeå, där jag också är född och 
uppvuxen. Jag längtar till att ta studenten så jag kan 
påbörja min GU.

Hej, jag heter Stein 
Brevemark och började min 

militära karriär som Hv-ungdom i 
skiftet 70–80 tal, gjorde värnplikt 
på S1 i Enköping och gick direkt 
därefter s.k. rak ROK och utbildade 
mig till reservofficer inom signal-

trupperna. Engagerade mig åter i Hv 2006 inom ett 
av de då nybildade Hv-Undförbanden. Civilt driver 
jag och en kollega ett företag inom IT- och tele-
komsektorn och jag jobbar även aktivt inom en del 
föreningsverksamhet som vår bostadsrättsförening 
och inom den tomtägarförening där vi har vårt hus. 
Under den senare halvan av min utbildningstid var 
jag också politiskt engagerad men la det på hyllan 
när kraven från kunder/kollegor/familj tog den tid 
som fanns. Mitt engagemang inom FVRF startade 
ordentligt 2015 när jag gick instruktörskurser för att 
senare ta mig vidare i organisationen. Idag sitter jag 
som ansvarig för den del av ungdomsutbildningen i 
region Mitt som utgår från LSS i Uppsala. Att jobba 
med ungas lärande i kontexten FVRF är väldigt  
utmanande och roligt vilket gör att jag känner att jag 
hittat helt rätt. 

Elisabeth ”Betty” Johansson, 
26 år. Uppvuxen i Borlänge, 

numera bosatt i Örebro. Hon flyttar 
under vintern in i sin drömlägenhet 
med köksö. Civilt har Elisabeth en 
grundlärarexamen och arbetar idag 
på Örebro universitet som projek-

tassistent. Militärt började Elisabeth som ungdom i 
FVRF-M och tjänstgör bl.a. som tätchef för  
Ledarskapskursen i Uppsala. Hon har en bakgrund 
som underrättelseassistent på 145:e Hv Und i  
Östersund. I riksförbundsstyrelsen vill Elisabeth  
arbeta med att vidmakthålla och utveckla ungdoms- 
verksamheten. Ungdomsverksamheten ser hon som 
mycket rekryteringsfrämjande för all militär  
verksamhet. Hon har i flera olika sammanhang  
sett före detta ungdomar som senare kommit att bli 
skickliga befattningshavare och trygga individer. 
Detta vill Elisabeth fortsatt bidra till.  
(Elisabeth berättar om sig själv, red anm.)

Artikel Victor Fredriksson 
 
Victor Fredriksson heter jag och är nyvald ungdomsledamot från region Norr. Jag har varit 
engagerad i Flygvapenfrivilligas ungdomsverksamhet sedan sommaren 2018 då jag gjorde 
min första kurs. Jag fastnade direkt i denna spännande verksamhet. Efter studenten ska jag 
göra en GU. 
 
Utöver vad jag gör inom FVRF brinner jag för sporter och föreningsliv. Jag har gått i sporter 
som gymnastik till att köra gokart, freeskiing och att brottas. Nu har jag slutat i de flesta 
sporter och spenderar mesta av min fritid på gymmet, vara med kompisar eller att skruva i 
mopeder och bilar. Jag går i trean på gymnasiet på samhällsvetenskapslinjen uppe i Umeå, där 
jag också är född och uppvuxen. Jag längtar till att ta studenten så jag kan påbörja min GU.  

 

 

>>

>>

>>

Mitt namn är Patrik  
Pettersson. Jag är 29 år och 

kommer från Trollhättan, dvs att 
min bakgrund är från region Väst. 
Under de senaste sex åren så har jag 
bla verkar som instruktör, kurschef, 
utbildningsledare inom såväl vuxen- 

som ungdomsverksamhet och även verkat inom den 
regionala styrelsen. Min bakgrund är som specialist-
officer markteleteknik inom Flygvapnet. När du som 
medlem läser detta så sitter jag och arbetar med mitt 
examensarbete till civilingenjör inom elteknik.  
Parallellt med mina studier så har jag jobbat som 
reservofficer inom luftvärnet och lärare på Försvars-
maktens tekniska skola. På fritiden tycker jag om 
friluftsliv, matlagning, pyssla med elektronik, läsa 
historia och på sista tiden har jag fastnat för faleristik 
(läran om medaljer och ordnar). Som ledamot  
hoppas jag kunna minska avståndet mellan  
regionerna och RFS samt att verka för att utbildning 
till X-befattningarna inom FV fortgår så smidigt som 
möjligt.

>>
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Jag heter Kavar Xailani och 
jag har fått förtroendet av 

ungdomarna att sitta i förbunds-
styrelsen. Jag är 19 år gammal  
och är bosatt i den vackra delen 
av Jämtland, nämligen Åre. Jag   
är uppvuxen i en stad som heter 

Eskilstuna men flyttade till Åre som 16-åring och är 
bosatt här sen dess. Jag flyttade till Åre eftersom jag 
kom in på en utbildning som bara finns här uppe och 
den kallas Snöfordonsprogrammet.  
Utbildningen går ut på att vi ska lära oss laga skotrar, 
ATV:er och pistmaskiner samt att se till att vi sen får 
köra pistmaskinerna. Jag jobbar extra på Max där jag 
som 18-åring blev chef och fick bära rollen att styra 
och sköta stället.
På ungdomsrådet i år blev jag vald av ungdomarna 
för att sitta i Riksförbundsstyrelsen och där göra mitt 
bästa för FVRF. Jag är från region Mitt och jag  
kommer att se till att vi lyfter de viktiga frågorna 
kring ungdomsverksamheten och hur vi kan förbättra 
vår verksamhet. Jag började min ungdomskarriär 
hösten 2015 då jag gick min Grundkurs, GK och har 
varit aktiv sen dess.

Jag heter Mats Karlström och 
bor i Krokom, Jämtland,  

med fru och son. Mitt engagemang 
i FVRF väcktes i slutet av 90-talet 
genom att Kjell Lundström tog 
med mig som instruktör. Jag 
brinner för och hoppas kunna bidra 

till utbildningsverksamheten och de idrottsliga 
evenemang som genomförs. Men även att vi ska bli 
tydligare om vilka styrningar och regler som gäller 
och underlätta för de av er som genomför verksam-
heten ute på plats i regionerna.
Efter en försiktig start som instruktör för drygt 20 år 
sedan har åren sedan gått och jag har varit inblandad 
i merparten av de olika delar som verksamheten har 
att erbjuda. Rollerna har huvudsakligen varit  
regionala, bland annat i form av ledamot, 
styrelseordförande, kanslist, instruktör och kurschef. 
Dessutom har jag haft förmånen att arbeta med  
centrala uppdrag så som sommarskolor, Air Camp, 
träningsläger för ungdomstävlingar och  
kontingentschef för utbytet med våra estniska  
vänner både i Sverige och i Estland.
Min militära karriär påbörjade med värnplikt vid 
Radarkompaniet PS 860/870 vid Jämtlands flyg- 
flottilj, F 4. Fram till garnisonens stängning 2005 
var jag kvar på flottiljen i lite olika roller. Då jag 
inte ville flytta från Jämtland fick jag byta karriär 
och bli civil. Under en period på nästa 15 år har  
jag fått möjligheten att prova på flera typer av  
yrken vilka alla har gett mig erfarenheter och vänner 
att vårda. Jag har varit tekniker vid vindkraftverk, 
tagit fram tekniska utbildningar, startat upp en  
entreprenadavdelning på ett företag som arbetade 
med konstsnöanläggningar. Under drygt 8 år  
arbetade jag på Saab Technologies med tekniskt 
stöd, modifieringar, utbildningar och produkt- 
framtagning inom området drivmedelsmateriel. 
Sedan snart två år är jag tillbaka i Försvarsmakten 
och har numera en roll vid Säkerhetsinspektionen på 
Högkvarteret.
Mina intressen utöver denna härliga verksamhet är 
idrott, främst i form av orientering och terräng- 
löpning/vandring, samt att vara ute i ”vår härliga 
natur”. Lugna och rofyllda helger i fjällstugan med 
vandring, skidor, skoter, god mat och ett och annat 
bastubad ligger också högt upp på ”måbra-listan”.

>> >>

Jag är Anders Troedson. 
Bor i villa utanför Halmstad. 

Efter militär grundutbildning  
pla cerades jag på F 5. Efter en del 
år  på trupp blev fredsbefattningarna 
administrativa. Som personalchef 
hade jag Friv inom min enhet.

När F 10 var avvecklat blev jag chef för Friv i  
Halmstad. Arbetet med frivilligpersonalen var  
stimulerande och roligt, jag har haft förmånen att 
samverka med de flesta frivilliga försvarsorganisa-
tionerna. FVRF har alltid haft en speciell plats.
Efter min pensionering 2012 har jag haft möjlig- 
heten att vara delaktig i utvecklingen av NBL  
(Nätbaserat lärande) som nu börjar införas inom de  
frivilliga försvarsorganisationerna. Jag ser fram emot 
ett fortsatt spännande och givande arbete i RFS.

 

>>
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Första dagen inleddes med en gemensam genomgång 
av Rickard Törnstråle, utbildningschef FVRF.  
Därefter tog Örjan Gustafsson, chef FV Frivavd LSS, 
vid och informerade bland annat om arbetsläget på 
avdelningen, detta med anledning av frivillig- 
sektionernas återgång till flygflottiljerna. Han  
betonade särskillt vikten av att samtliga instruktörer 
vid de kurser som stöds av Frivilligsektionerna måste 
säkerhetsprövas av Flygvapnet.

Efter den gemensamma genomgången bröt sig  
representanterna från Vinterkurserna ur och fortsatte 
med det mer ungdomsinriktade planeringsarbetet. 
Erfarenhetsutbyte från region Nord, som genomförde 
sin Vinterkurs i Vidsel under vecka 10 i år, föredrogs 
av Lars-Gunnar Sandgren. Örjan Gustafsson gick  
igenom den förberedande skolordern för vinter-
kurserna och gjorda beställningar. Därefter vidtog 
kart-rekogonosering och detaljplanering.  
Uppföljningsmöte via Microsoft Teams samt  
platsrekognosering återstår innan kursstart.    

Samtliga kurschefer fick ta del av de aktuella intresse-
anmälningarna från de instruktör som vill tjänstgöra 

Planeringsmöte 
med kurschefer på 
Tylebäck kursgård

under år 2021. Därefter vidtog uttagning av 
personal och formandet av instruktörslag samt i 
förekommande fall även identifiering av ytterligare 
instruktörer. Dagen avslutades under trevliga former 
med gemensam middag och samkväm. 

Under förmiddagen dag två fortsatte deltagarna med 
kursplaneringsarbete utifrån tidigare givna direktiv. 
Planeringsmötet avslutades gemensamt med  
redogörelser samt genomgång av kurschefens mandat 
gällande ekonomi, personal, arbetstidsplanering och 
övriga administrativa uppgifter. I skrivande stund 
ser möjligheterna att genomföra kurser som kräver 
fysisk närvaro inte så ljusa ut. Vi fortsätter dock vår 
årsplanering enligt tidigare, men har hög beredskap 
för omplanering som kan innebära flytt av både kurs, 
tid och plats.

Flygvapenfrivilliga tackar alla deltagare för  
engagemanget och vi hoppas alla på ett fint  
utbildningsår 2021 bortom coroa-pandemin.

TORD WALLIN / FVRF

Under två dagar i början av november samlades 
Flygvapenfrivilligas antagna kurschefer och 
genomförde planeringsarbete inför 2021-års 
centrala kurser. Denna gång var även de 
regionala vinterkurserna representerade av 
kurschef eller representant ur kursledningarna.
 

Rickard Törnstråle.
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Under tidig höst 2020 påbörjade FVRF Syd en rekryteringskampanj 
inom regionens område. Rekryteringen har riktat sig mot såväl män 
som kvinnor i ålder 20–40 år, i att utbilda sig mot en krigsplacering 
på ett av F 17 krigsförband. Rekryteringen har genomförts dels 
genom utskick av ett ”Rekryteringskort” samt via ”mun mot mun-
metoden” dvs framförallt med hjälp av våra medlemmar. Resultatet 
har blivit att 18 intresserade har anmält sitt intresse att träffa FVRF 
Syd-personal för att få ytterligare information om utbildning och 
om vilka befattningar man kan söka utbildning till.

FVRF Syd rekryterar 
till Frivilligbefattningar på F17

Hej, 
Flygvapnet behöver dig

för uppgifter på F 17 

Krigsförband i Ronneby

FLYGVAPENFRIVILLIGA
REGION SYD

Flygvapenfrivilliga, är en frivillig försvarsorganisation som har uppdrag från 

Försvarsmakten att rekrytera och utbilda soldater till olika befattningar 

inom Flygvapnets förband.

»
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                                                     .   INFORMATION 
 REGION SYD                                                            Våren 2019 
                                                                                                                                             
 

__________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                
Du behövs i Flygvapnets Krigsförband! 
Vi behöver Din kompetens och förmåga inom olika fackområden.                                     

Här nedan ser du några av befattningarna, mer info på Intro-kursen 
 

 
                 Stabsassistent 
Som stabsassistent är du stabens ansikte utåt. Du arbetar i ett högt 
tempo och hanterar mängder av information, därför behöver du vara 
stresstålig, noggrann och ha god simultanförmåga. 
 
 

    
      Bevakningssoldat 
Som bevakningssoldat deltar du i bevakningen av   
viktiga objekt på flygbasen. Du kommer också att delta i 
skydd mot sabotage. Andra uppgifter kan vara att utföra 
mineringsarbete och eldöverfall. 

 
 

Utbildningsgång 
 

 

  
 
 
 

Krav för att kunna söka  
Fyllt 18 år och vara svensk medborgare. 

Efter Intro-kursen tecknar du ett Utbildningsavtal, blir medlem i en Frivillig 
försvarsorganisation och blir Registerkontrollerad. 

 
 

 
 

För ytterligare information om Flygflottiljen F 17          www.f17.se 
 

 
För ytterligare information om Flygvapenfrivilliga                  www.fvrf.se 

 

 

 

Intro-kurs   
3 dagar  

 

GU-F                      
ca 2 veckor 

 
   

Fackutbildning 
ca 2 veckor 

 

 

Utbildningen är helt kostnadsfri, Du har fri mat och boende samt ersättning för resor 
och förlorad arbetsförtjänst, du är också försäkrad via Flygvapenfrivilliga.

DU SOM ÄR INTRESSERAD 
och vill få mera info anmäler ditt intresse via 
E-post till  lars.pettersson@fvrf.se
Frågor? Ring Lars 070 580 00 59

Du behövs i Flygvapnets Krigsförband!
Vi behöver Din kompetens och förmåga inom olika fackområden.

Här nedan ser du några av befattningarna, mer info på Intro-kursen

STABSASSISTENT BEVAKNINGSSOLDAT

UTBILDNINGSGÅNG
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Intro-kurs   
3 dagar  

 

GU-F                      
ca 2 veckor 

 
   

Fackutbildning 
ca 2 veckor 

 

 

Grundkurs FV
4 dagar

KRAV FÖR ATT KUNNA SÖKA 
Fyllt 18 år och vara svensk medborgare.
Du ska inte vara krigs- eller avtalsplacerad i 
Försvarsmakten eller i annan del av 
Totalförsvaret.

Avs: Ljungbergs Tryckeri AB, Box 100, 264 22 Klippan
Flygvapenfrivilliga har fått din adress via Skatteverket, Navet.

Förnamn Efternamn
Gatuadress
Postadress
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(6 - 8 nov)

De kurser som FVRF ansvarar för när det gäller att 
påbörja utbildning mot en frivilligbefattning,  
X-befattning, är Flygvapnet Introduktion på 3 dagar, 
FV INTRO, och Grundkurs Flygvapnet på 4 dagar,  
GK FV.

Region Syd hade planerat in kurs FV INTRO för de 
18 intresserade deltagarna till att genomföras under 
tiden den 6 till 8 november 2020. MEN nya och 
skärpta restriktioner gällande pandemin gjorde att vi 
fick ställa in kursen och har nu planerat om kursen 
till våren 2021.

Det finns plats för flera på kursen FV Intro, så hör av 
er till FVRF Syd kansli om ni själva vill vara med. 
Eller att ni har rekryterat någon av ”Det rätta virket” 
till kursen.

LARS PETTERSSON / FVRF-SYD
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Flygvapenfrivilligas Riksförbund sänder en julhälsning 
 till medlemmar och samverkande Flygflottiljer, skolor och förband.

Vi tackar för stöd och bra samverkan under 2020.
Vi ser fram mot fortsatt gott samarbete under 2021.

AVS. Ljungbergs Tryckeri, Box 100, 264 22 Klippan
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