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Riksförbundsstyrelsens
ordförande har ordet
Hej medlemmar!
Nu har det blivit dags att avsluta ännu
ett år. Ett år som tydligt påverkats av
den pandemi som fortfarande drabbar
världen och som fortsatt förändrar våra
förutsättningar till att leva på det sätt
vi kanske tagit för givet tidigare. I vår
verksamhet finns det idérika och drivna
människor och det finns flera goda
exempel på sådant som vi trots allt gjort
i FVRF regioner. För att nämna några så
har det genomförts både digitala möten
med föreläsare och gemensam träning
av olika slag. Fortsätt att engagera er och
försök att finna nya vägar för att nå en
bra verksamhet!

förändringar som troligen kommer att bli
resultatet. Här återkommer vi längre fram
efter att besluten tagits för att ge er mer
information. Något som också har koppling till våra viktiga instruktörer, funktionärer och kurschefer är den reviderade
ersättning som nu är på gång. Under
många år har detta lyfts upp från verksamheten och även om det för de flesta
inte är av rent ekonomiska intressen
som man engagerar sig, så är det viktigt
att ge en relevant ersättning för utfört
arbete. Detta kommer efter införandet
gälla för de uppdrag som vi genomför åt
olika beställare. Jag uppmanar er alla att
komma ihåg att våra regioner, förbund
och vårt riksförbund även behöver ert
Arbetet i riksförbundet är brett och berör frivilliga föreningsengagemang. Vi har
många olika typer av frågor. Det finns
som förbund ett behov av att få det
några som jag vill belysa lite för att ge er energitillskott som engagerade medlemen bild av var vi står för tillfället. Genom mar ger för att vi ska fortsätta att vara en
att göra det ger jag också er en möjlighet livskraftig frivillig försvarsorganisation.
att fundera själva och gärna komma med
inspel och tankar till vårt centrala kansli Ett annat område som går att koppla till
eller till oss i riksförbundsstyrelsen.
engagemang är folkförankring och frivilligverksamhet. Det finns samhällstrender
En aktuell och viktig fråga är arbetet
som visar hur förändringen i stort ser ut
med instruktörsutredningen och de
inom t ex föreningsliv och människors
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engagemang i aktiviteter på fritiden.
Styrelsen ser denna fråga som viktig för
den framtida verksamheten. De beslut
och förändringar som skedde inom
försvarspolitiken och Försvarsmakten har
bidragit till en del i utmaningen att både
nå ut till och att vara en naturlig del i
människors vardag och aktivitetsval. Det
är glädjande att vi ser ett stort intresse
hos ungdomar i hela landet vilket inte
minst visat sig under årets rekrytering till
sommarkurs/höstkurs.
Framtidsfrågor kan vara av olika karaktär
och en som varit aktuell i perioder under
de senaste åren är de frivilligbefattningar
som Flygvapnet kan ha behov av. Dessa
X-befattningar har på senare tid fått
något fastare form och arbetet med att
komma igång med utbildning har ökat.
Det kommer i början att vara befintliga
befattningstyper som blir aktuella, men
vad tiden går så kommer troligen nya
befattningstyper att definieras och börja
utbildas. Vi hoppas att du som redan
finns med som helt eller delvis utbildad
kan se den positiva signal som sänds och
fortsatt engagera dig som en del i detta.
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Utvecklingen av FVRF och våra medlemmar bör vara en fråga som ständigt
är aktuell. Det är viktigt att detta blir till
handling och ger effekt då vi dels har
det interna behovet av medlemmar som
stannar kvar genom att utvecklas och trivas, men dels behoven från de uppdrag
med konkreta krav som ställs på oss, från
främst Försvarsmakten. Från tidigare
riksförbundsstämma finns det beslut om
en kompetensstrategi där den tidigare
riksförbundsstyrelsen gjort ett stort
arbete. Nuvarande styrelsen har fortsatt
detta arbete och återkommer med hur
detta kan tas vidare och bli till nytta i
verksamheten. Det finns flera viktiga
delar att omhänderta i syfte att bygga ett
starkt FVRF som engagerar medlemmar
och löser ställda uppgifter.
Under 2022 firar Flygvapenfrivilliga 60
år som frivillig försvarsorganisation och
utvecklingen från de tidiga åren fram till
idag är häftig. Mer kring detta kommer
ni att få möjlighet att förkovra er i när vi
i sommar firar detta jubileum tillsam-

mans. Vi hoppas att detta blir ett tillfälle
för gemenskap inom riksförbundet då
regioner och förbund träffas och stärker
banden. En förhoppning är också att
vi i anslutning till detta jubileum kan
genomföra en ungdomstävling där
några av regionernas ungdomar tävlar
mot varandra. Ungdomarna har vid flera
tillfällen önskat ett ökat utbyte mellan
varandra och detta är ett steg på vägen.
I november genomfördes ett gemensamt möte där regionala kanslister och
ordföranden träffade de centrala motsvarigheterna. Det var ett bra möte med
goda diskussioner och ett viktigt mål var
att ge en gemensam informations- och
lägesbild inför de spännande utmaningar som nu kommer. En för styrelsen viktig
avstämningspunkt var de föreslagna riktlinjerna (RIL) för 2022. Det fanns utrymme för diskussion om och anpassning av
de uppdrag som föreslagits. Min känsla
efteråt är att vi tillsammans har samsyn
efter de justeringar som föreslagits
under mötet. Jag uppskattar verkligen

deltagarnas engagemang och ser att
riksförbundet genom centrala kansliet
behöver fortsätta arbetet med att förtydliga och underlätta för de som genomför
den stora delen av verksamheten. Det
är fortfarande viktigt att trycka på det
jag själv tog upp i samband med att jag
valdes in i riksförbundsstyrelsen, ”det ska
vara lätt att göra rätt”. FVRF har ett bra
centralt kansli med en erfaren GS, vilka
har till uppgift att stötta Riksförbundets
verksamhet både i regionerna och i riksförbundsstyrelsen.
Jag önskar er alla en fin avslutning på
året och en riktigt God Jul och ett Gott
Nytt År!
Fortsätt att engagera er i vår verksamhet
och olika frågor så hoppas jag att vi på
något sätt ses ute i verksamheten under
det kommande året.
MATS KARLSTRÖM
RIKSFÖRBUNDSSTYRELSENS
ORDFÖRANDE

God Jul och Gott Nytt ÅR
önskar
Flygvapenfrivilliga
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Ny chef
Frivilligsektionen LSS Halmstad

Mitt namn är Ashif Chowdary och
jag är ny på befattningen som
chef Friv Halmstad.
Ashif Chowdary befordrar kadetter.

Min militära bana startade med att jag ryckte in 1988
på I 16 som spaningsgruppchef. Trivdes med den militära miljön och sökte till officersutbildningen 1990.
Arbetade som truppofficer fram till 1994 då jag
omskolades till tekniker.
Genom åren har jag hunnit vara teknisk chef på
olika nivåer, kurschef för både markmekanik och
markelektro, kategorierna tekniska specialistofficerare och officerare. Dessa år var både utvecklande och spännande.
De senaste åren har jag tjänstgjort på marksystemavdelningen på FMTS som lärare och kurschef och
ansvarig för utbildning, utveckling, vidmakthållande
av vapenstation 01, optik och vård FM. Tillsammans
med duktiga kollegor utbildade jag markverkstadspersonal, soldater, officerare och specialistofficerare
för utlandstjänst liksom för verkstäder och förband
hemma.
När tjänsten för C Friv Halmstad dök upp, tvekade
jag inte en sekund att söka. Jag har alltid trivs med utbildning och att träffa nya människor. I befattningen
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på Friv får jag också förmånen att vara ute i fält och
dela med mig med de erfarenheter jag har. Samtidigt
att få möjlighet att jobba med äldre som yngre kollegor, frivilliga ungdomar som bidrar med sin energi
och vuxna frivilliga med sin erfarenhet från olika
områden.
Min erfarenhet säger mig att frivilliga är oftast väl
motiverade och har en enorm kunskapstörst, vilket
gör jobbet lätt.
På min fritid älskar jag att träna inom olika kampsporter, främst då karate. Bor i Halmstad med fru
och två hemmavarande killar, den äldste på universitet.
Har en hund som jag är väldigt fäst vid, så pass
mycket att jag har låtit avbilda henne i olja.
Älskar att äta gott, dricka måttligt med familjen och
vänner. Min hobby är att titta på filmer där ni kan få
en lång utläggning om ni skulle vilja samspråka med
mig om det.
Hoppas vi ses och att bekantskapen blir givande.
ASHIF CHOWDARY
C FRIVILLIGSEKTIONEN LSS HALMSTAD
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MÖTE med regionernas
styrelseordförande och kanslichefer
I mitten av november samlades Flygvapenfrivilligas sex
styrelseordförande med kanslichefer till ett två-dagars
möte i Stockholm. På programmet stod bland annat,
kanslichefens uppgifter, riktlinjer 2022 (RIL), instruktörsutredningen, digitala reseräkningar samt policyfrågor.
Mötet öppnades med att RFS ordförande Mats
Karlström hälsade deltagarna välkomna och hade en
kort information om arbetsläget inom RFS. Vår
Generalsekreterare, Lennart Thomsen, hade en intressant genomgång om vad som är på gång inom
FVRF olika verksamhetsområden. Syftet var att vi
samtliga skulle ha en och samma ”lägesbild” att utgå
ifrån inom våra regioner.
Därefter gav utbildningschefen Rickard Törnstråle
en information om hur arbetet fortskridits inom
”Instruktörsutredningen” som Ola Malm ansvarat för.
Det framgick med tydlighet att här har FVRF gjort ett
omfattande och uppskattat arbete.
Om X-befattningarna i Flygvapnets förband, dvs krigsplaceringar för frivilligpersonal, fick vi veta att ett nytt
beslut om antal befattningar och inom vilka olika områden vi behövs, är att vänta i juni år 2022.
Ett nytt och spännande projekt, digitala avtal och
reseräkningar, är nu inne i slutfasen och ska under de
närmaste månaderna sjösättas. Syftet är att det ska gå
smidigare samt säkerställa hög säkerhet i utbetalningar
till elever och instruktörer.

Mats Karlström hälsar deltagarna välkomna.

Linda medaljeras av region Syd.

Naturligtvis fick såväl kanslichefer som regionernas
styrelseordförande tid att dryfta egna frågor i såväl i
smågrupper som i storforum. Arbetsbeskrivningar och
arbetsmetoder diskuterades och uppdaterades.
Vid mötet medaljerades Linda Venström med en
”försenad” medalj från region Syd. Denna silvermedalj
skulle delats ut vid årsmötet i april 2021, men mötet
blev inställt, som så mycket annat under pandemin.
GRATTIS Linda. Ytterligare ett tack kansliet för en
mycket god och trevlig gemensam middag på lördagskvällen.
Deltagande styrelseordföranden och kanslichefer var
mycket nöjda mötet och önskar även framgent ha
denna form av ett årligt återkommande möte.
LARS PETTERSSON
KANSLICHEF FVRF-SYD

Lennart Thomsen informerar om FVRF.

FLYGVAPENFRIVILLIGA, EN DEL AV SVERIGES FÖRSVAR
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Flygvapenfrivilligas
Instruktörsutbildning
på Fårö Gotland
När vi och hela världen drabbades av
pandemin för drygt ett år sedan ställdes
nästan all verksamhet in. Kurser flyttades
framåt i tid med hopp om att allt skulle
bli som vanligt igen. Allt blev bättre men
inte som förr, De militära förband som
FVRF brukade bedriva verksamhet vid
öppnades delvis upp, men med olika
prioriteringar vilket föranledde FVRF att
söka nya utbildningsplatser. Kursgården
Fårö på Gotland blev den stora ”Räddaren i nöden”. Under sommar och hösten
2021 har FVRF genomfört åtta kurser på
Fårö, framförallt instruktörskurser men
också en HvUnd-kurs, som du läste om i
förra numret.

Flaggorna hissade för FVRF IK.
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Jag besökte Instruktörskurs Grunder del 1 på Fårö i mitten av oktober.
Mitt första intryck var att jag kommit till en fin och väl fungerande kursgård med ambitiösa elever och lärare. Varje morgon startade, enligt gammal
fin kursgårdstradition, med en morgonuppställning där skolchefen major
Jan-Eric Engström beordrade flagghissning, följt av en kort historiebeskrivning rörande olika delar av kursgården. Vid denna morgonceremoni
ägnades också en stund till att bestämma hur vädret skulle bli under dagen.
Till sin hjälp hade skolchefen såväl eleverna som ett gammalt och väl
beprövat väderinstrument, se bild.
IK 1 Grunder genomfördes under två veckor i oktober, kursen hade 23 elever
från fem olika Frivilliga försvarsorganisationer, FFO. Kurschef var kn Mikael
Hvinlund som hade sex instruktörer till sin hjälp med att utbilda instruktörsaspiranterna mot slutmålet efter instruktörskurs del 1 och 2, ”Godkänd
Instruktör”.

Skolchefens vädermaskin.

FLYGVAPENFRIVILLIGA, EN DEL AV SVERIGES FÖRSVAR
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Uppställning med vädertjänst.

Eleverna förbereder sina olika lektioner.

Kurschefen ger feedback efter övning.

Eleverna leder Lärarövningar, vid avslutningsmeddagen.

Elevövning BRAK.
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Mingel på Stopet.
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Avslutningsmiddag.

Saffranspankaka.

Inledningsvis ägnades mycket tid till förberedelsearbete som att skriva övningsplaner, formulera utbildningsmål, rekognosera terräng och övningsplats,
ta fram riskanalys mm. Detta arbete genomfördes i
nära samverkan med respektive handledare. Utbildningen var organiserad i två instruktörslag där varje
instruktör hade ca fyra elever att handleda. Eleverna
genomförde sex trupputbildningspass (TU) per elev
där lektionstiden var ca 30 min per lektion/övning.
Grundpedagogik och ”röda tråden” på IK 1 är utbildningsmetoden, ”Visa-Instruera-Öva, Öva, Öva och
Pröva”. Slutmålet är att den blivande instruktören,
inledningsvis och med viss handledning, ska kunna
utbilda i grupps storlek, 8–12 personer.
Jag hade också glädjen att få vara med på kursens
avslutning, tack. Vid detta, alltid lite högtidligare,
får man en bra bild av hur lärare och elever lyckats
med utbildningen och här syntes det tydligt att kursen
hade lyckats. Innan kursen satt sig till bords för att

äta middag, en sk ”Gotländsk middag”, bjöd skolchefen på något som kallades ”Gotlandsdricka”, när jag
tolkades elevernas miner efter att smakat drycken såg
jag ett artig men misstänksamt uttryck. Nåväl, över
till den väntande 3-rätters middagen med gotländskt
tema, den hade allt som man kan förvänta sig, gott
och vällagat samt kvalitetssäkrat av kocken som hade
en bakgrund i militära kocklandslaget, Team Culinar.
Efter en del tal och historier ordnade eleverna en del
uppskattade övningar åt sina lärare på temat, Visa-Instruera-Öva-Pröva.
Med fortsatt hög stämning förflyttades deltagarna
sig till ”Stopet”, kursgårdens mäss för att där avsluta
kvällen med kaffe mm. Stort tack för att jag fick vara
med i slutet på denna trevliga kurs, bra jobbat alla!
LARS PETTERSSON / FVRF
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Utbildning i Varpa.

Instruktörskonferens på Fårö

»
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Helgen den 16–17 oktober genomfördes den årliga instruktörskonferensen, i år på Fårö Kursgård, med Flygvapenfrivilliga som
huvudman och kursansvarig. Pandemin har även här medfört
ändringar i planeringen. Konferensen som under många år
genomförts på HvSS flyttades nu till Fårö Kursgård. Under helgen
deltog 34 instruktörer som elever, dessa kom från sex av våra
FFO. Vågar vi hoppas på 50 elever och från alla FFO till nästa år?
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Deltagarna samlade för konferens.

GS, Lennart Thomsen hälsar välkommna.

Besök i Langhammars raukområde.

Jan-Eric berättar om kursgården.

Ola Malm om X-befattningar.

Helgen den 16–17 oktober genomfördes den årliga instruktörskonferensen på Fårö Kursgård, med Flygvapenfrivilliga som
huvudman och kursansvarig. Pandemin har även här medfört
ändringar i planeringen. Konferensen som under många år
genomförts på HvSS flyttades nu till Fårö Kursgård. Under
helgen deltog 34 instruktörer som elever, dessa kom från sex
av våra FFO. Vågar vi hoppas på 50 elever och från alla FFO
till nästa år?
Utbildningshelgen var upplagd och genomfördes med såväl
inom- som utomhusaktiviteter. Generalsekreterare Lennart
Thomsen, FVRF, hälsade deltagarna välkomna och öppnade
konferensen. Mj Jan-Eric Engström, chef kursgården, hade en
kort information om kursgården och dess verksamhet.
Teoridelen startade med att Ola Malm FVRF informerade om
den pågående instruktörsutredningens arbete som nu är inne i
slutfasen och ska redovisas i slutet av november 2021. När arbetet är slutfört kommer vi, i denna tidning,

FLYGVAPENFRIVILLIGA, EN DEL AV SVERIGES FÖRSVAR

13

Stanggstörtningg.

Spark’rövkrok.

Samlade till middag.

Börje Bappelsin.
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Spark’bläistre

redogöra för den nya inriktningen avseende ”Grundläggande instruktörsutbildning”.
Ola fortsatte därefter med att berätta om arbetet med
att rekrytera, utbilda samt att ta hand om personal till
Försvarsmaktens X-befattningar (befattningar för
frivilligpersonal, främst i Flygvapnets krigsförband).
Ola informerade om att arbetet med X-befattningar är
pausade under år 2020 och att det startar upp igen
under nästa år. FFO har i detta arbete legat före FM,
detta med risk för att en del rekryterad personal kan
tappa intresset när det tar för lång tid. Konferensens
teoripass avslutades med grupparbete och redovisning
där deltagarna visade stor aktivitet med bra redovisningar och åtföljande diskussioner.
Deltagarna fick efter en kort rundvandring på kursgården prova på olika ”Gotlandslekar” vilket får
redovisas under kapitlet ”Fysiska aktiviteter”.
Med gotländsk övningsledare provade vi, Varpa,

Stanggstörtningg, Spark’bläistre och Spark’rövkrok.
Dessa gotländska paradgrenar var betydligt svårare
och jobbigare att utföra än vad de ger sken av att vara.
På kvällen samlades vi till en god och typisk gotländsk
tre-rätters middag där det också fanns tillfälle för såväl
middagstal som umgänge med kamrater från olika
FFO. Kvällen avslutades på ”Stopet” med kaffe och
tillbehör, samt ett trevligt uppträdande av Börje Bappelsin från Floby, jaha vem var det, ett tips ”Goggla”.
Vi hann också med en guidad tur på Fårö där vi fick
uppleva denna säregna del av vårt land.
Utbildningschefen FVRF, Rickard Törnstråle avslutade
konferensen med att tacka deltagarna för ett aktivt deltagande. Det var tydligt att deltagarna var nöjda med
konferensen och besöket på Fårö. Flygvapenfrivilliga
vill också framföra ett stort tack Jan-Eric Engström för
det fina omhändertagande vi fick på kursgården.
LARS PETTERSSON / FVRF

FLYGVAPENFRIVILLIGA, EN DEL AV SVERIGES FÖRSVAR
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Drönare i region Väst

Region Väst genomförde den 10 oktober ett uppstartsmöte för att formalisera drönarverksamheten
i regionen på kort till medellång sikt. Genom medel
från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,
MSB, har FVRF köpt in ett antal drönare av modell
DJI Mavic 2 Pro. Dessa har fördelats mellan region
Öst och Väst för att starta upp verksamheten, samverka
med potentiella samarbetspartner, utvärdera och återrapportera till centralt kansli som sköter samverkan
med MSB. Skulle MSB se en framtid för verksamheten och utöka uppdraget så är målet att expandera
verksamheten till samtliga regioner och specialförbund.
Åtta medlemmar i region Väst, de flesta med tidigare
flyg- och/eller drönarerfarenhet träffades fysiskt för
första gången på Kviberg i Göteborg (gamla Lv6).
Tidigare har ett kortare möte genomförts digitalt.
På det fysiska mötet presenterade styrelseordförande
Patrik Pettersson bakgrund till uppdraget, vilket arbete
som gjorts och vilken vision och initial ambitionsnivå
som förbundet och regionen har. Redan idag har
länsstyrelsen och flertalet kommuner i regionen
uttryckt intresse och lagt fram potentiella uppdrag
där de ser behov av drönare. Efter presentationen
lämnades ordet fritt och en givande och passionerad
diskussion följde kring hur man skulle kunna organisera denna verksamhet, vilken utrustning som skulle
vara den optimala kopplat till potentiella uppdrag och
hur den utrustningen i sin tur ställde krav på olika
utbildningsnivåer.
Några mindre uppgifter delades ut inför nästa träff och
då är målet såklart att flyga och börja metodikutveckla
mot olika uppdragstyper och ambitionsnivåer.

Förtjänsttecken utdelad
Den 2 oktober utdelades Flygvapenfrivilligas
riksförbunds förtjänsttecken i guld ut till
Magnus Nyström. Detta skulle ha gjorts tidigare
med inte kunnat verkställas dels på grund av att
Magnus varit på en längre tids utlandstjänstgöring,
dels restriktionerna kring pandemin. Till slut så
kunde regionen visa sin uppskattning och Magnus
tilldelas sitt mycket välförtjänta förtjänsttecken.
Under årens lopp har Magnus arbetat mycket med
den centrala ungdomskursen Air Camp, men även
den terminsbundna ungdomsverksamheten i region
Väst. Tidigare har Magnus arbetat på F7 Såtenäs
och har under flera år verkar som en mycket god
ambassadör och länk mellan FVRF och flottiljen.
I ett lätt regnigt Jönköping kunde Patrik Pettersson
som representant för regionen lämna över medalj
och diplom.
TEXT: PATRIK PETTERSSON
FOTO: JOHANNA AXELSSON

TEXT: PATRIK PETTERSSON / FVRF VÄST
FOTO: ULF LEIJON / FVRF VÄST
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Höstkurs för ungdomar i
region Öst

På morgonen
den 4 november
var det kursstart
för årets höstkurs för
ungdomar på
Malmen
GK uppställd för excercis.

Eleverna hade ett digert schema framför sig Dag tre gick övriga elever ut i fält och upprättade
förläggning. LK fick även lära sig att bygga en bivack
med allt från studiebesök till fältdygn.
vilket uppskattades. Denna dag fick alla elever genomgå
Medan de äldre eleverna fick en rundtur på flottiljen
och SAAB så utrustades 10 nya grundkurselever.
Första dagen gick åt till att få ordning på sin utrustning, en genomgång i värdegrund samt att packa inför
den stundande fältövningen.
Redan dag två gick grundkursen ut i fält medan
ledarskaps- och praktikkursen fick en heldag i skolbänken med ledarskapets ädla konst. Jag vet inte vem
som lär sig mest, instruktören eller eleverna.
Diskussionerna i ämnet ledarskap avtog först vid middagstid för att efter det avlösas av metoder för att utvärdera. Kvällen avslutades med att alla LK elever fick
träna på att leda exercis. GK eleverna fick inte bara
lära sig att resa tält utan fick även utbildning i ”Vass
egg”, exercis och sjukvård.
Övningsledningen diskuterade om huruvida grundkursen skulle genomföra ett eller två dygn ute i fält.
När jag som kurschef kom ut till eleverna på morgonen
dag tre var svaret givet. Eleverna var på ett fantastiskt
gott humör så det blev ett dygn till.

en ”kallt väder” utbildning.

Den fjärde dagen var det dags för vård av förläggningsmateriel för att sedan avslutas med multitest. Då vi
förärats med regn sista dygnet så blev vården något
enklare för eleverna då tältdukar och presenningar var
tvungna att hängas upp på tork. Jag hörde ingen som
klagade över det, en av instruktörerna tog på sig att lösa
det dagen efter.
Därefter beordrades H.V.O (höger-vänster-om) och
eleverna lämnade Malmen. Nu betydligt tröttare än vid
inryck.
När man nu tittar tillbaka på höstkursen så blev
slutresultaten betydligt bättre än väntat. Med tanke på
förutsättningarna så lyckades instruktörslaget få ihop
kursens innehåll på ett fantastiskt sätt. Instruktörslaget
som genomförde kursen har inte tidigare jobbat ihop
men här visade frivilligheten sin styrka. Instruktörer tog
ansvar för att föra kursen framåt och vi hade alla en
gemensam bild av vart vi ville nå. Hög kompetens
inom de planerade områdena och inte för högt ställda
ambitioner. Ett av målen var att elever och instruktörer
skulle lämna kursen glada och nöjda och så blev det.
Detta skulle inte varit genomförbart utan det fantastiska
stöd vi fick från frivilligsektionen på Malmen samt av
våra duktiga instruktörers och vår kvartermästares
insatser.
ULF LEIJON
KURSCHEF / REGION VÄST

Spännande och ombonat i vårt tält.

FLYGVAPENFRIVILLIGA, EN DEL AV SVERIGES FÖRSVAR
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Deltagarna samlade för gruppbild.

Årets ungdomskonferens
Ungdomskonferensen syftar till att stärka ungdomarnas röst
och öka ungdomarnas inflytande och delaktighet rörande
FVRF verksamhet och utveckling.
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Ungdomskonferensen syftar dessutom till att beskriva
vad det innebär att vara ungdomsrepresentant i Riksförbundsstyrelsen och öka ungdomarnas kunskap och
förståelse för FVRF roll i Totalförsvaret i allmänhet
och Flygvapnet i synnerhet. Därutöver utbyta erfarenheter, knyta kontakter och inte minst ha roligt. För att
inte missa något citerar jag stadgarna:
2.9 		
		
		
		
		
		
		
		

För att sammanhålla och utveckla ungdoms
frågorna organiseras ett ungdomsråd.
Ungdomsrådet organiseras under generalsekretraren. Ungdomsrådet består av minst
en ungdom och en utbildningsledare ungdom
(motsvarande) per region och möts på generalsekreterarens kallelse. Detta skall ske minst
en gång per år.

Huvuddelen av ungdomsrådet genomfördes som grupparbeten, där gruppernas sammansättning kontinuerligt
växlades. Ämnen som diskuterades i grupperna var bl a:
Hur fungerar det i verksamheten?
Där diskuterades bl. a hur informationen sprids, hur
efterlevs värdegrund och uppförandekod? Men det
stod grupperna fritt att ta upp andra ämnen som
upplevdes angelägna.
Ett annat ämne som diskuterades i grupperna handlade
om hur FVRF bäst omhändertar Försvarsmaktens
koncept för unga vuxna (18–25 år).
Vid några tillfällen ”lyfte vi ut” ungdomsledarna för att
i den gruppen diskutera ”planerings- och stöd” frågor.

2.9.1 Respektive region utser sina ungdoms		representanter.

Några av de slutsatser och intryck jag tog med mig
från ungdomsrådet var:

2.9.2 Ungdomsrådets diskussioner och beslut
		 ska sammanställas i ett protokoll av
		 generalsekreteraren och delges
		Riksförbundsstyrelsen.

Dagarna präglades av stort engagemang och stor
delaktighet.

Detta år genomfördes konferensen på Rosersberg,
norr om Stockholm. Tidigare år har konferensen
genomförts på Bosön (Lidingö). Men när vi hade
spikat datum för ungdomsrådet visade det sig krocka
med Lidingöloppet. Det är en helg man helst skall
undvika Lidingö, om man inte själv skall springa
loppet. Vi valde därför en annan ända av staden. Ett
val som visade sig falla väl ut, nära Arlanda, natursköna omgivningar invid Mälaren och lätt att ta sig t
ill även med allmänna kommunikationer och bil.
Konferensen inleddes med några informationspunkter
från kansliet som i huvudsak omfattade:

•
•
•

FVRF historia, organisation, hur
FVRF leds och FVRF roll som aktör
med Försvarsmakten
FVRF kärnvärden och innebörden
av ”Flygvapenandan”
FVRF aktuella koncept för ungdomsutbildning och vuxenutbildning

Min framtidstro har alltid varit stark men den fick sig
en rejäl boost av att få ta del av såväl ungdomarnas
som ungdomsledarnas intresse och vilja att bidra.
FVRF genomför väldigt mycket bra verksamhet, det
kan vi känna stolthet över!
Värdegrunden är levande – och ledande.
Det har förekommit enstaka ”incidenter” men de har
omhändertagits på ett förtroendeingivande sätt. Det
gör mig både glad och stolt. Den som deltar i en verksamhet i FVRF regi skall uppleva att vi lever vår
värdegrund!
Regionsöverskridande verksamhet och/eller
centraliserande utbildningar är efterfrågat. Detta är
något vi ska jobba vidare med. Men redan nästa år
planerar vi för att genomföra en regionsöverskridande
fälttävlan för ungdomar.
Utvecklat användande av digitala medier, t ex
Instagram var ett annat ämne som togs upp och
diskuterades.
Eftersom jag skriver denna artikel för tidningen tar jag
även upp här hur ungdomarna upplever den. Tidningen
är uppskattad, nu har ungdomarna även bibringats
insikten att de själva kan bidra med text och bild, vilket
tidningens ansvariga i högsta grad välkomnar. Högst
uppskattat är intervjuer från verkligheten, till exempel
att före detta ungdomar som nu tjänstgör i Försvars-
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makten porträtteras. En av de få saker som är personligt och fortfarande levereras i pappersform. Eller som
någon uttryckte det ”tidningen är fin”.
Medlemsaktiviteter är ett område som kan utvecklas,
ofta med enkla medel, men här krävs engagemang!

Fortsatt arbete

En av deltagarna på ungdomsrådet beskriver sina
intryck nedan:
Vad är ungdomsråd för något, så här tycker Lydia
Wastesson, FVRF Öst
Det är en helg som handlar om FVRF:s framtid. Vi ses
och pratar helt enkelt, vilket kanske låter jättetråkigt.

Det som nu händer är att jag kommer att redovisa
huvuddragen och de viktigaste slutsatserna för Riksförbundsstyrelsen. Kansliet kommer att inarbeta delar
av förslagen i RIL medan andra delar kan bli föremål
för mer långsiktiga utvecklingsområden, tillsammans
med våra uppdragsgivare, för att längre fram kunna
omsättas till verksamhet.

Men det är väldigt kul att få träffa ungdomar från andra regioner och höra hur de har det. Det är också kul
att ”få känna sig viktig”, känslan av att få vara en del i
skapandet av ett bättre FVRF och som ungdom känna
att ens synpunkter är viktiga.

Till våren genomför vi nästa ungdomsråd, då hoppas
jag kunna redovisa hur rådets förslag och idéer har
omhändertagits.

Om man tycker FVRF är riktigt kul, eller känner att
man har massa nya förslag och idéer så är ungdomsrådet helt rätt sak att åka på. Det ger en inblick i hur

Varför ska man ta chansen att åka på ungdomsråd?

Ekonomigenomgång med
deltagarna.

Utomhusövningar på
programmet.
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FVRF och även Försvarsmakten är uppbyggt, samt hur viktig del de frivilliga
organisationer är. Det ger också möjlighet att ta nya steg i organisationen,
kanske kommer man på att man vill bli
instruktör så småningom, eller sitta med
i styrelsen.
Vad var det bästa under denna helg?
Förstås att möta alla människor, en del
kände jag sedan tidigare och andra var
helt nya. Just denna helg var det extra
roligt att vi hade ett fyspass mellan
grupparbetena. God mat och att få
komma till Stockholm är också alltid
kul.
TEXT: LENNART THOMSEN / FVRF
FOTO: ULRIKA LEIJON
Gemensam middag.

🤔

Är dina
medlemsuppgifter
aktuella?
Annars finns det risk för att du inte får dina löneuppgifter,
missar medlemstidningen samt kallelser till kurser och övrig aktiviteter.
Du uppdaterar dina personuppgifter via www.fvrf.se under “Min sida”.
Behöver du hjälp, kontakta din kanslichef eller FVRF kansli.

MEDLEMSAVGIFT I FLYGVAPENFRIVILLIGA
I början av januari 2022 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.
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Höstkurs med FVRF-syd på
F 17 i Ronneby
22
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Höstkursen uppställd för flygtjänst.

Efter nästan två år av uppehåll i utbildningen var
det på söndagen den 31 oktober äntligen dags att
återigen välkomna ett 70-tal elever till en Höstkurs
hos oss på F 17.

FLYGVAPENFRIVILLIGA, EN DEL AV SVERIGES FÖRSVAR
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Eleverna får information om olika vapen.

Denna kurs, som till början var
tänkt som en Sommarkurs under två
sommarveckor, blev en Höstkurs på
åtta välfyllda och spännande utbildningsdagar.
Vid lunchtid på söndagen började
dom första nervösa och förväntansfulla ungdomarna att passera genom
vakten. När samtliga elever var på
plats hölls en kort presentation av
instruktörslaget följt av en värdegrundsgenomgång som avslutades
med en allmän information om
kursen. Eftermiddagen och kvällen
ägnades sedan åt grunderna i exercis
samt kasern- och personlig vård.
På måndagsmorgonen var det tid
för den länge efterfrågade skyddsklädseln, fältuniform m/90, att tillprovas. Efter lunch fick eleverna
möjlighet att se ”flygvapnet som

24

helhet” när studiebesök stod på
schemat. Sjukvårdare, signalister,
flygmekaniker, flygbassäk. och
många fler visade upp sig och
berättade om sitt jobb. Eleverna
fick möjlighet att ställa frågor, sitta
i fordon och testa utrustning. Hur
är det egentligen att jobba som
hundförare? Hur mycket väger
brandmännens utrustning? Vad
har sjukvårdarna i sina akutväskor
egentligen?
Med viss nyfikenhet stillad fortsatte
kvällen i kasern med självpresentationer, sytjänst och genomgång av
personlig utrustning.

ungdomarna. Dagen bjöd även
på orientering, teori och praktik.
Utbildning i ”vassa verktyg” samt
sambandstjänst som avslutades
med teoretisk vapentjänst som även
sträckte sig över hela onsdagen och
avslutades med skriftliga prov.

Så nådde vi en av veckans höjdpunkter, och då inte den berömda
ärtsoppan, utan den praktiska
vapentjänsten. Men detta var enbart
trumvirveln inför eftermiddagens
flygtur med Tp 84 Hercules! Med
leenden från öra till öra fick våra
elever uppleva saker ytterst få
någonsin får göra. Med säkerhetsTisdag, finbesök på kursen när
linor på plats flögs det med öppen
chefen F17, Tommy Petersson,
ramp och två elever, en per pluton,
gästade oss under några förmiddags- MYCKET lyckligt lottade fick även
timmar och tittade på verksamheten ”ramp-surfa”. Med en säkerhetssele
samt passade på att samtala med
och lastmästarens hjälp fick de sätta
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Genomgång Räddningstjänst.

Med skjutmål i blicken.

Inryckning och uthämtning av militär utrustning.
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25

Här råder mycket stor närvaro.

C F 17 samtalar med intresserade elever.

26
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Så var det dags för vapenutbildning 22 Long.

Så här glad blir man när man hittar rätt kontroll.

27
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Utbildning ”Vass egg”, så svingar man en yxa.

sig längst ut på rampen och dingla
med benen under flygning. Eleverna
blev även inbjudna till ett besök i
cockpit för att se planet från ytterligare en unik vinkel. En lugnare kväll
med packning inför helgen gav
eleverna möjlighet att smälta dagens
upplevelse och ladda upp inför två
dygn i fält.
På fredagen inleddes fälttjänsten,
bortom flottiljens trygga punkt och
med skogen som den nya utbildningsplatsen. Plutonsvis genomfördes förläggningstjänst varvat
med det efterlängtade skyttet.
”Laget före jaget” sattes på prov
och vikten av samarbete blev
tydligt. Efter en varierad sömn,
för många den första gången i tält,
sattes grupperna återigen på prov
genom en femkamp, parallellt
bedrevs sjukvårdsutbildning.
Övningen avbröts, skogen blev åter
till kaserner och den ack så viktiga
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vården kunde påbörjas. Eleverna
fick förståelse för vikten av hur vi
tar hand om och vårdar vår materiell
nu, påverkar oss alla i ett senare
skede. För att åter höja motivationen
efter många timmar i vårdlokalen
bjöd kvällen på grillning och en mer
avslappnad stämning.
Söndag, förväntansfulla anhöriga
väntade in sina ungdomar som
kl 1400 marscherade ut genom
grindarna. Med ett ”För höstkursen, höger vänster om, marsch!”
avslutades dessa åtta fullspäckade
dagar som eleverna åker ifrån med
många nya upplevelser, kunskaper
och vänner! Vi tackar alla anhöriga
för ”lånet” av era ungdomar och till
alla ungdomar säger vi, bra jobbat!
Tack för att ni tillbringade höstlovet
med oss. Vi hoppas att ni alla väljer
att fortsätta på Fortsättningskursen.
Mer spännande utbildning utlovas!

Vi vill även rikta ett stort tack till
flottiljen F 17, som visade upp sig
från sin bästa sida och visade att
flygvapnet är ”så mycket mer”, samt
att högste chefen F 17 tog sig tid att
besöka vår verksamhet och prata
med ungdomarna. Även ett jättetack
till Skaraborgs flygflottilj, F 7, som
ställde upp med en Tp 84 Hercules
som utan tvekan gav samtliga elever
ett minne för livet!

TEXT:
JULIA LAGRELIUS, FVRF SYD
FOTO:
ASTRID AMTÉN SKAGE, FVRF SYD
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Folkförankringsprojektet
Folkförankring som begrepp är ett mångtydigt och inte alltid klart
definierat område som tidigare använts framför allt när det kommer
till Försvarsmaktens förankring av frågor i det civila. Med ett ökat
fokus på totalförsvar har dock folkförankring också kommit att bli
betydelsefullt för civila aktörers roll och funktion i frågor mänsklig
säkerhet och krishantering.

Detta måste göras med målet att
nå samtliga landets 10,3 miljoner
medborgare. De frivilliga försvarsorganisationerna har närmast
obegränsade möjligheter att bidra
till att folkförankra totalförsvaret.
De frivilliga försvarsorganisationerna kan bidra med att bredda
och fördjupa förståelsen för, och
kunskapen om, det svenska totalförsvaret samt att tydliggöra varje
medborgares möjlighet att bli en
aktiv del av detta.
Försvarsutbildarna är huvudman
för totalförsvarsinformation och
samordnar projektet samt utbildar
informatörer. Intresserade medlemmar i FVRF kan söka denna
utbildning som är i två steg - tre
dagar grundläggande totalförsvarsinformation och därefter 7 dagar
fördjupad utbildning. Syftet med
utbildningen är att bli certifierad
totalförsvarsinformatör som sedan
genomför folkförankringsprojektet.

SYFTE MED FOLKFÖRANKRINGSPROJEKTET
● Skapa samtal och bygga kunskap
● Bygga bred folkförankring och bidra till ökad försvarsvilja
● Öka förståelsen för vikten av att Sverige behöver både ett

starkt militärt försvar och ett starkt civilt försvar

Utbildningsmaskinen
Utbildningsmaskinen

ANDERS TROEDSON
RIKSFÖRBUNDSTYRELSEN FVRF

• En ”utbildningsmaskin” med förmåga att
producera
som kan informera
FLYGVAPENFRIVILLIGA,
EN DEL AVinformatörer
SVERIGES FÖRSVAR
om det ”nya” totalförsvaret
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Omfattande ungdomsutbildning.

Flygvapenfrivilliga
blickar framåt

»
30

Från tidig vår 2020 till hösten 2021
har Flygvapenfrivilliga främst
sysslat med omplanering av vår
utbildningsverksamhet, men nu
känner vi att vi är ”på gång”.
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FVRF grundutbildar HvUnd-soldater.

Dialog har genomförts vecka 140 med HKV och stödjande enheter inför år 2022, 2023 och år 2024. Mötena genomfördes under bra förhållande och med alla
beslutande parter på plats.
Förutom en uppstart med information om pågående
verksamhet från HKV och Hemvärnet, fick vi också
information om den kommande höjning av bland annat
våra instruktörsarvoden, en höjning som vi hoppats
och väntat på under många år. Beslutet ligger nu hos
JUR för kontroll och prognosen säger att från januari
2022 ska de nya förmånerna börja gälla.
Under dialogen fick Flygvapenfrivilliga möjlighet att
fastställa datum och platser för våra centrala kurser
under år 2022 samt komma med önskemål inför
kommande år. Bland annat resulterade samtalen med
Hemvärnsstaben i att de kommer att förorda att
FM UND SÄK ska kompetensföreträda oss gällande
Hv UND kurserna, vilket FVRF upplever positivt.
Arbetet med att likställa instruktörsutbildningarna i
FVRF och Hemvärnet fortgår. En samsyn här skulle
underlätta arbetet att få fler instruktörer att tjänstgöra i
såväl FFO som Hemvärnet.
FVRF har också framställt önskemål om att utöka instruktörskurserna under kommande år för att motsvara
Försvarsmaktens och FFO ökande behov av instruk-

törer. Under år 2022 kommer FVRF förhoppningsvis
kunna återgå till det normala när det gäller genomförandet av verksamhet. Vi planerar att genomföra 22
centrala kurser. Ansökningsläget till våra instruktörskurser ser bra ut och vi har ett gott bemanningsläge.
Vissa vakanser finns fortfarande och vi har förlängt
ansökningstiden till 2021-12-31 för att kunna fånga
upp de sista ansökningarna inför kommande år.
Besked om antagningar sker efter den 16 januari 2022.
När det gäller återstarten av utbildningar mot XD befattningar i Flygvapnet, är planen att genomföra
tre introduktionskurser och lika många grundkurser.
I början på det nya året återkommer vi med en mer
detaljerad information om hur dessa utbildningar
kommer att genomföras. Ungdomsverksamheten i våra
regioner har startat upp med små steg och vi hoppas på
möjligheten att under 2022 kunna genomföra
ordinarie sommarkurser igen. Vi ser fram mot ett
återtag gällande den terminsbundna verksamheten och
vi fortsätter att bedriva kvalitativ utbildning med våra
ungdomar. FVRF ser med spänning fram emot ett år
med mycket verksamhet.
RICKARD TÖRNSTRÅLE
C UTB FVRF
Utbilding av blivande FFO-instruktörer.
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Region Syds Höstkurs i
Halmstad
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En sommarkurs i nove

Efter många försök så blev den ändå av till
slut, den sommarkurs som vi hade hoppats
skulle kunna genomföras under sommaren
2020. Men som sedan sköts till sommaren
2021, och sen vidare till att bli en Höstlovskurs i november.

Med stor förväntan tog Instruktörslaget emot 40 förväntansfulla ungdomar som ryckte in på Tylebäcks kursgård den
sista söndagen i oktober. Deltagarna visste det inte då, men
vi i instruktörslaget hade, baserat på omständigheterna, tagit
ett djärvt beslut!
Vi skulle spendera fem dagar i fält med helt färska ungdomar. Vårt syfte med att gå i fält var enkel, att ge ungdomarna en känsla av vad Flygvapnet kan erbjuda, utan att
vara bundna till den civila miljön som en hotell- och konferensanläggning erbjuder.
Söndagen blev en klassisk inryckningsdag, med ID-kontroll,
indelning i grupper och ingående i förläggningen. Lite fys
och teambuildning avrundade dagen.
Måndagsmorgonen börjar med morgonuppställning och
frukost. Ungdomarna utbildas i värdegrund och Försvarsmaktens uppgifter, och transporteras till Luftvärnsregementet för att utrustas. Efter att ha fått ut ett mindre berg
med materiel, och lärt sig en mängd nya begrepp, så som
bärsäck och fältmössa, blir kvällens uppgift att lära sig vårda
sina fötter och sy på ungdomsmärken på sina nya persedlar.
Frukosten på tisdagen äts med andakt. Ingen vet när man
får lagad mat igen, bara att man ska ut i fält de närmaste
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Ärtsoppa och pannkaka, kan det bli bättre.

dagarna. En kort bussresa senare befinner sig ungdomarna på Önnarps övningsfält på Hallandsåsens
sluttningar, strax utanför Ängelholm. Här sätter de
upp förläggning och får lära sig att hantera kniv, yxa
och såg.
Lunchen tillagas av ungdomarna själva med sitt
kök, men redan till kvällsmat får de lagad mat.
Kvällen fylls med aktiviteter i form av utbildning i
eldposttjänst och att göra upp eld. Furir Elg, som i
egenskap av hemvärnssjukvårdare håller utbildning
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det!

Sjukvårdsövning med sto

r realism.

i preventivmedicin, lär ungdomarna hur man håller sig
ren och frisk i fält.

Saker som för två dagar sedan tog 30 minuter går nu på
fem, och deltagarna har utvecklats fantastiskt mycket.
Dagens första aktivitet är att bygga en fältdusch. Där”Utsövda” vaknar ungdomarna på onsdagen och äter
efter leder fanjunkare Lindbergh ungdomarna i fältfys,
frukost. Att sova i tält med 12 andra ungdomar och indär någon fick äta upp sin utlåtande om söndagens
struktörer kräver lite vana, och den är inte riktigt inne än. fyspass, ”det borde varit mer armhävningar”.
Dagen spenderas med sjukvårdsutbildning och att förbät- Efter fysen så blir det fältdusch för samtliga, och många
tra tältförläggningen innan det blir en tidig kväll.
glada miner ses bland ungdomarna att få tvätta hela
kroppen med ”rinnande” varmt vatten. Det varma vattnet
Torsdagen finner att fältvanan nu så sakta börjar komma. har kvartermästaren löjtnant Alpstranden ordnat, och att
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Ungdomar redo för fältdusch.

få vattnet rinnande löses enkelt av en kamrat
medelst strilkanna.
Efter klassisk militär lunch, ärtsoppa och pannkakor, blir det utbildning i sambandstjänst samt
karta och kompass. Dagen avrundas med utbildning i säkerhetspolitik och korvgrillning.
Här välkomnas också sex ungdomar från vår
terminsbundna verksamhet till kursen, de ska
under tre dagar få slutföra Ledarskapskursen
och Praktikkursen.
Ungdomarna vaknar verkligt utvilade efter en
god natt. Rutinen att sitta eldpost har börjat
sätta sig och stämningen är på topp. Dagen
erbjuder först utbildning i marschrutiner och
avståndsbedömning, för att därefter övergå i en
utbildningskontroll där ungdomarnas kunskaper
i karta och kompass, sambandstjänst och
sjukvård prövas.
Dagen avslutas med en förevisning av Försvarsmaktens mörkermateriel och hur mycket olika
ljus och ljud sprids vid mörker.

Fältdusch med manuell termostat.
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Lördagen innebär den sista dagen i fält! Dags
för REMI (Reorganisation och Materielinlämning). Tälten rivs och städas samt inventeras.
Har det redan gått fem dagar sedan vi satte upp
tälten?
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Höstkursen samlad för ett gruppfoto.

Parallellt med detta prövas ungdomarnas
kunskaper i sjukvårdstjänst en sista gång, denna
gång tillsammans med Ledarskapskursen, där
Praktikkursen agerar skademarkörer.
Efter en sista lunch i fält återgår kursen till
Tylebäcks kursgård för att där vårda sin personliga materiel och göra sig klara för avslutningmiddag.
Dagen till ära bjöds det även på en liten stridsvärdeshöjare efter väl genomförd vård, en
Gustav Adolfs-bakelse!
På kvällen bjöd kursgården på trerätters middag
som var mycket uppskattad.
Kursen avslutas högtidligt med diplomutdelning och utvärderingar. Ungdomarna hemförlovas och vi hoppas att vi återser dem igen
när vi startar upp med Fortsättningskurs i
Halmstad!
Utvärderingarna visar att vår djärva plan lyckades! Att på en kurs på sju dagar få in hela fyra
nätter i fält, och vi lyckades dessutom skapa
32 ungdomar som är redo att angripa varje
uppkommen uppgift i skogen.
Trots att vi inte flög eller gjorde fräcka studiebesök har deltagarna utryckt att kursen varit utvecklande och givande, och att man är mycket

Avslutningsmiddag med tal av kurschefen.

nöjd med att ha genomfört kursen. Framför allt har ungdomarna
fått smaka på den fantastisk gemenskap som blir när man bor
och arbetar tillsammans i fält, något som många utryckt som
väldigt positivt!
Jag som kurschef vill därför tacka både ungdomarna som deltog
på kursen, samt de instruktörer och funktionärer som jag haft
äran att jobba tillsammans med, för en väl genomförd kurs.

ULF HÖRNDAHL
KURSCHEF, HÖSTKURSEN HALMSTAD 2021
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Gruppbild med glada elever trots en regnig vecka.

Höstkursen på
F21 i Luleå
Vi var nervösa inför kursen och vi visste inte hur vi skulle klara av
att hantera disciplinen och liknande. Men efterhand så tycker vi det var
extremt lärorikt och vi fick både nya kunskaper och vänner för livet.
Roligaste var att få pröva på olika saker som var helt nya för oss.
Vi fick lära oss livsviktiga saker som gav oss kunskaper som kan rädda liv.
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Sjukvårdsutbildningen
var väldigt rolig, där
fick vi både utöva det
praktiskt och teoretiskt.
Mycket lärorikt, övade
HLR och flödesschema. Vi repeterade
väldigt mycket och
instruktörerna såg till
att vi blev bekväma
och säkra i våra
kunskaper. Det är extra
roligt när man lär sig
något som verkligen
kan rädda liv.

Vi förstod efter ett tag varför befälen
var hårda i början och det är vi tacksamma över idag. Vi fick lära oss hur
man bär uniformen på korrekt sätt.
Vad det innebär när vi bär uniformen
och vad den står för. När vi fick våra
uniformer och all annan utrustning
fick vi även lära oss att hålla koll på
den och hur den skulle packas ned
i olika påsar och i vilken ordning i
de olika väskorna. Det är något man
också kan sakna när man kommit hem,
ordningen. Allt var ju organiserat i det
militära och det var inte samma “kaos”
som det kan bli hemma.

Så var det dags för dagens överaskning.

Fältdagarna var mycket roliga, vi fick både sova i tält,
lära oss att laga mat på ett ute-kök, vass egg utbildning, marschera och mycket mer. Det tråkiga var att
det var väldigt dåligt väder. Tältresningen var nog
det roligast för att vi hade väldigt gott samarbete och
alla hjälptes åt. Det var verkligen roligt att vi funkade så bra och lärde av varandra. Vi vågade att göra
fel och stå för vad man gjort. Ingen tryckte ner oss.
Om jag var klar så hjälpte jag andra att lyckas. Det
var de bästa vi fick lära oss, att alltid hjälpas åt och
öka, istället för att ”löka”.
En sak som ingen av oss var beredda på att vi skulle
få lära oss ute i skogen var hur vi skulle tvätta oss
utomhus. Vi fick lära oss detta i regnet så det var en
ordentlig rengöring. Sen när vi fått på oss kläderna igen satt vi där ute i lingonriset och åt vår första
portion frystorkade mat. Hur det såg ut? Frågar du
löjtnanten så såg vi tydligen ut som ett gäng dränkta
kattungar i våra regnkläder.
Orienteringen var också väldigt rolig. Det var då vi
fick lära oss hur en kompass fungerar, det var mycket
spännande och lärorikt att få de kunskaperna. Under
en hel förmiddag hade vi teori om karta och kompass.
Senare fick vi utföra det praktiskt i skogen, i grupp
eller enskilt.
Det klarade vi utan problem eller hinder men såklart
så blev vi ganska blöta när vi lufsade runt i skogen.
Maten i matsalen var mycket uppskattad. Snäll
personal och mycket god, smakrik och nyttig mat
som gjorde att vi orkade och fick ytterligare energi.

Väl maskerad frukost.

I slutet på vår vecka, när vi var ute i fält, hade vi en
fälttävlan under en hel dag. Vi delades in i fyra lag och
fick orientera oss runt i skogen för att samla poäng.
Fälttävlan var även ett test på allt vi lärt oss. På vissa
av kontrollerna fanns en av instruktörerna för att testa oss i att exempelvis klyva ved eller göra upp eld.
Fälttävlan var ett roligt sätt att få pröva sina kunskaper.
Då vi alla kunde olika mycket på de olika områdena
så hjälptes vi åt i gruppen. Vi hade kul när vi var ute i
våra smågrupper och även om man blev trött i fötterna
och kroppen kunde vi ändå skämta och sjunga sånger.
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Marschträning, ser bra ut.

För många av oss var detta ett annorlunda lov, en utmaning för såväl psyke och fysik. Såklart så gjorde vi
vårt bästa och det lönade sig i slutändan. Som grupp
kom vi varandra nära och stöttade varandra genom alla
tuffa utmaningar. Vi har vuxit som personer och jag
kan personligen känna att jag fick lite bättre självförtroende och växte som person när jag faktiskt klarade
av alla tuffa utmaningar tillsammans med mina kamrater. Den relation vi skapat till varandra under denna
vecka är helt unik och liknar inte någon annan relation.
Vi har skaffat vänner för livet och kan dela upplevelser som få någonsin kommer att få uppleva eller kan
förstå. Allt vi lärt oss, packa en väska smart, sätta upp
tält, rädda liv, hitta rätt med karta och kompass kan vi
nu ta med oss hem och ha nytta av i det civila livet.
Om det är något jag skulle vilja säga till personer som
tvekat om de skulle söka till en kurs i FVRF är, SÖK,
det kan vara det jobbigaste, roligaste och mest lärorika
du får vara med om. På kursen jobbade vi tillsammans
och alla hjälptes åt, det är inte som i skolan där vissa
kan slippa att göra sina uppgifter. Här kämpade vi allihop tillsammans för att nå våra gemensamma mål.
Vi hade mycket bra instruktörer som lärde oss allting.
Såklart hårda men vi älskade att de kunde vara både
seriösa men samtidigt skämtsamma. Vi kunde alltid
komma och prata med dem om man inte mådde bra
eller hade något annat på hjärtat. De lyssnade alltid
och var mycket hjälpsamma. De ville alltid vårt bästa
och var mycket förlåtande. Vi fick lära oss särskilda
kunskaper från var och en av instruktörerna. Vi kunde
få tips som de lärt sig när de själva varit ute i fält.
38

Samling vid lägerelden.

”Kom ihåg gott folk,
att frysa är ett val, byt
strumpor och drick
vatten ofta”
Stort tack till er alla, hoppas att vi snart ses på F 21!
TEXT: WILMA EHNGREN & TINDRA BOQVIST / FVRF NORD
FOTO: HELÉNE DAHLSTEDT / INSTRUKTÖR FVRF
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Äntligen,

ungdomsverksamheten
är i gång
Vi är äntligen igång igen efter ungefär ett års utbildningsuppehåll inom FVRFs
ungdomsverksamhet. Höstens första utbildningshelg för ungdomar genomfördes,
med försiktigt trevande steg, i mitten av september på F7 Såtenäs av FVRF Väst
med ett 20-tal killar och tjejer.
Coronapandemins effekter har under snart två år legat som en våt filt över vår
ungdomsverksamhet. De i storlek växande värnpliktskullarna under det senaste
åren har gjort att det nu är ganska trångt inne på Försvarsmaktens utbildningsplattformar. Med fler soldater och längre tjänstgörningstider, så blir även den
personliga materielen, såsom uniformer, en trång sektor.
God planering, kreativt tänkande och stark teamkänsla har bidragit till att FVRF
med kort varsel kunnat återstarta ungdomsverksamheten på alla sju utbildningsorterna, från Luleå i norr till Ronneby i söder. Genomförandeplaneringen tog ett
rejält kliv framåt när vi fick beskedet att Folkhälsomyndigheten rekomenderade en
stegvis återöppning av samhället under september månad. Låg smittspridning och
hög vaccinationsgrad i befolkningen var bakgrunden. I och med detta beslut låg
vägen öppen för att, tillsammans med Försvarsmakten, göra ett återtag av planering och genomförande av ungdomsutbildningen.
När vi om några veckor ser tillbaka på utbildningsåret som gått, kan vi konstatera
att trots att all utbildning var inställd på obestämd tid och all nyrekrytering var
pausad under en stor del av året, så blev slutresultatet ganska gott ändå. Ca 300
tjejer och killar gavs och tog chansen att påbörja sin resa inom ungdomsutbildningen i Flygvapenfrivilliga och Flygvapnet. Det innebär att vi har nått årets nyrekryteringsmål till 75%, vilket i sammanhanget får anses som mycket bra.
Jag vill, från FVRFs ungdomsavdelning, rikta ett stort tack till alla kurschefer,
instruktörer, funktionärer och alla Försvarsmaktsanställda som på olika sätt
medverkat och bidragit till att ungdomsutbildningen kunnat genomföras på
föredömligt och säkert sätt och med god flygvapenanda. Ditt engagemang har
verkligen givit utdelning. Vi har dessutom erhållit fantastiskt stöd från frivilligsektionerna på Flygvapnets fem flottiljer, Lutfstridsskolan Halmstad och sist
men inte minst Fältjägargruppen i Jämtland. Utan er hade detta inte varit möjligt!
Vi ser med tillförsikt fram emot ett spännade 2022. Håll utkik på hemsidan och
FVRF-appen! Där kommer alla de regionala utbildningarna läggas ut
löpande. Först ut är helgutbildningarna i januari och början av februari, som syftar till förberedelse inför vinterkurserna under sportlovsveckorna. Komplettering av personlig utrustning
kommer också vara i fokus.
TORD WALLIN, UNGDOMSANSVARIG / FVRF
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AVS. Ljungbergs Tryckeri, Box 100, 264 22 Klippan

Flygvapenfrivilligas Riksförbund sänder en julhälsning
till medlemmar och samverkande Flygflottiljer, skolor och förband.
Vi tackar för stöd och bra samverkan under 2021.
Vi ser fram mot fortsatt gott samarbete under 2022.
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En riktigt God Jul &Gott Nytt År!
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