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Generalsekreteraren
har ordet
Våren är här
Det är något väldigt speciellt med den
värmande vårsolen. Ett säkert vårtecken
är uppvaknandet av allt som slumrat under vinterns frosttäcke. Ett annat säkert
vårtecken är föreningslivets årsmöten,
en fin demokratisk tradition, väl värd att
vårda.

varet. Genom historien har det visat sig Försvarsmakten vision är också väldigt
svårt att ta till sig de signaler som funnits lätt att ta till sig.
även om de varit tämligen entydiga.

”Ett starkare försvar –

Konflikten i Ukraina handlar ytterst om
möter varje hot klarar
att Ryssland vill begränsa små staters
rätt till självbestämmande. För ett land
varje utmaning”
som Sverige, som bygger säkerhet tillsammans med andra, är detta på sikt en
Det skulle kännas konstigt att inte här
farlig utveckling. Rysslands agerande är
beröra omvärldsläget. Det är svårt att ta även en attack på hela den europeiska Att detta är en viktig fråga för våra medin vilket lidande den ryska aggressionen säkerhetsordningen.
borgare liksom att landets försvarsvilja
skapar för den ukrainska befolkningen.
är väldigt hög avspeglar sig inte minst
Det är närmast ofattbart att något sådant Det känns i tider som dessa bra att
på det ökade intresset för såväl hemkan hända år 2022. Signalerna har varit tillhöra en organisation vars uppgift är värnet som de frivilliga försvarsorganisadär länge, allt sedan Ryssland invaderade att stödja totalförsvaret i allmänhet och tionerna.
Georgien 2008, följt av annekteringen av Flygvapnet i synnerhet. Det kan vara på
Krim 2014. Under en ganska lång tidsut- sin plats att repetera Försvarsmaktens
Med detta för ögonen tar vi oss nu an
sträckt har Ryssland haft förmågan men verksamhetsidé som jag tycker är lika
årets verksamheter, som känns viktigare
saknat intentionen att gå till angrepp
träffsäker som tydlig.
än någonsin.Det är med stor lättnad som
mot andra nationer. Invasionen i
pandemins grepp över Sverige lättats,
Georgien blev vändpunkten,
även om Covid alltjämt finns
där Ryssland tydligt visade
i samhället. Men nu har vi
”Vi försvarar Sverige, landets
sina intentioner, även om det
att genomföra
intressen, vår frihet och vår rätt möjligheter
tog ganska många år innan
den verksamhet som Förspolitiken tog ett rejält tag i
varsmakten efterfrågar.
att leva som vi själva väljer”
frågan att upprusta totalförs-
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I takt med ett ökat intresse för
medlemskap i vår förening, som förmodligen bottnar i att man vill hjälpa till och
bidra. Kan vi komma att hamna i otakt
med vår förmåga att omhänderta nya
medlemmar och slussa in dem på våra
utbildningsplatser, d v s det finns helt
enkelt inte plats, just nu.
Jag vill därför be regionerna att tänka
stort och kreativt, för att finna tillfällen
där nya medlemmar kan samlas, bli

informerade om vår verksamhet och
känna att de får ett varmt mottagande i
föreningen. Att vara medlem i en frivillig
försvarsorganisation är i sig ett bidrag till
Totalförsvaret.
Med anledning av omvärldsläget kan
Högkvarteret komma att behöva omprioritera uppdraget till frivilligrörelsen.
Där verksamheter som ger en ökad försvarseffekt ”här och nu” kommer att ges
en högre prioritet än verksamheter som

har en mer långsiktig effekt.
Vad detta betyder för vår organisation
vet jag inte i skrivande stund, men vi
är naturligtvis alltid beredda att lägga
kraften på det som är mest angeläget för
våra uppdragsgivare.
Väl mött i verksamheten!
LENNART THOMSEN
FVRF

Valberedningen inför
FVRF Riksstämma i Linköping 2022
Valberedningen har, inför Riksstämman den 15–16 oktober i
Linköping, påbörjat sitt arbete.
Arbetet påbörjades redan under hösten 2021
med ett första möte. Under tiden december tom
januari fick våra fem regioner och markförsvarsförbundet möjlighet att föreslå kandidater till
Riksförbundsstyrelsen, RFS, avseende mandattiden 2023- -2024.
Med start i mitten av februari påbörjade valberedningen arbetet med att kontakta föreslagna
kandidater för ett samtal om arbetet i RFS.
Samtidigt har samtal förts med alla ledamöter
i den nuvarande styrelsen om de eventuellt står
till förfogande under en mandatperiod till.
Valberedningens fortsatta arbete kommer att
präglas av fortsatta samtal och framtagande av
ett förslag till ny Riksförbundstyrelse. Senast sex
veckor före Riksstämman kommer valberedningen lämna sitt förslag på RFS sammansättning
för tiden 2023–2024.

Valberedningen fr v, Jan Otterström, Ola Gynäs (ordf ) och
Lars Pettersson.

LARS PETTERSSON / VALBEREDNINGEN
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Medlemmar från FVRF Syd
på möte om X-befattningar
Lördagen den 4 december samlades ca 30 medlemmar för att få
information om de utlovade befattningarna för frivilligpersonal på
FV basförband, X-befattningar, som de benämns.
Mötet hölls på F 10 Museum i Ängelholm, vi började dagen
med en rundvandring i museet där vi guidades runt bland
alla sevärdheter av en kunnig guide, Tomas Dal. Därefter
var det dags med kaffe och bulle innan vi skulle få höra mer
om kommande X-befattningar.
Rickard Törnstråle, FVRF, redogjorde för kansliets arbete
med X-befattningar.
Vi kan konstatera, att vi i region Syd, ligger väl på framkant med våra ca 30 intresserade medlemmar och blivande
befattningshavare på krigsbas. Ett viktigt budskap var, att i
juni 2022, kommer vi att få beslut om befattningar och antal
personal till de olika krigsbaserna.
C F 17, Tommy Petersson, som också är region Syd ordförande inledde eftermiddagen med ett mycket intressant
föredrag om verksamheten på F 17 i Ronneby, nu och i
framtiden.
C F 17 återkom till och underströk vikten av frivilligpersonal i F 17 förband, han betonade också vikten av den
folkförankringen som vi frivilliga står för.
Eftermiddagen avslutades med ett föredrag av Lars
Pettersson och Rickard Törnstråle om FVRF verksamhet,
såväl regionalt som centralt. Många nya och spännande
projekt är på gång. Vi ser också utmaningar med att
rekrytera till såväl fler instruktörer som personal till
Försvarsmaktens kommande frivilligbefattningar, här
måste vi alla hjälpas åt.

Chefen F 17 informerar om befattningar på flygbas.

Rickard Törnstråle informerar om X-befattningar.

Informationsdagen avrundades med en
både god och trevlig gemensam middag
på Restaurang Valhall.
Deltagarna framförde sitt gillande till
”träffen” och väntar nu spänt på
kommande beslut angående
X-befattningar i Flygvapnet.
LARS PETTERSSON / FVRF SYD
Gemensam middag på Valhall.
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Besök på F 10 museum.
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FVRF Syd styrelse
planerar för år 2022
❱❱

Under två dagar i slutet
av januari genomförde
Flygvapenfrivilliga Syd
styrelse ett planeringsmöte
i Ronneby.

Mötet inleddes med att vi diskuterade vår ungdomsverksamhet, såväl den terminsbundna som årets
sommarkurs (SK) på F 17. Inför årets SK kommer vi
att pröva en ny form av skolledning där F 17 Friv är
intresserade att ta ett större aktivt deltagande vad gäller
planering och ledning. Mer om erfarenheter av detta
försök i höstnumret av denna tidning.
Vi tog också beslut på att arbeta fram ett förslag på
en ny modell för att genomföra den terminsbundna
ungdomsutbildningen. Arbetsgruppen består av tre
deltagare från FVRF S och personal ur de båda
Frivilligsektionerna, Ronneby och Halmstad.

Vi fortsatte med att sätta oss in i 2022 års Riktlinjer
(RIL) gällande FVRF verksamhet såväl centralt som
regionalt. Vid mötets slut hade vi också kunnat samlas
kring en egen inriktning med uppgifter och ansvarsområden inom regionen, RIL Syd.
Beslut fattades också om deltagande i, och planering
av resor till, 60 års jubileum, Flygdag F 16 samt till
FVRF Riksstämma i Linköping.
Vår nye utbildningsledare ungdom, Oskar Nilsson,
blev inte utan arbetsuppgifter, tvärt om så har han
ett mycket tungt men trevligt lass att dra, styrelsen
kommer givetvis att stötta honom.

Gruppen har redan haft sitt första möte, den 17 februari, där vi i stort, kom överens att pröva Frivsekt
förslag till att utbilda inom samma utbildningsområde
och vid samma tillfällen på våra båda kursplatser.
Målet är att vi över tid, följer en årsplanering med
fasta teman som bygger på FVRF kursplaner och
där man tydligt kan följa en ”Röd tråd” i utbildningen. Förtjänsterna bedöms bli många, bra utbildning,
grundplanering gjord av Frivsekt, möjlighet att
beställa övningsstöd i mycket god tid samt att våra
instruktörer kan kraftsamla på förberedelser för sina
olika lektionspass.

Erfarenheten av denna form av möte, i början av
verksamhetsåret, är att använda tilldelade medel på
ett mycket bra sätt. Vi kommer att fortsätta med denna
form av arbetsmetodik.
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HÄLSNINGAR FRÅN OSS I FVRF SYD!
LARS PETTERSSON
KANSLICHEF
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Äntligen fick vi
träffas igen

Flygvapnets
huvudflygdag på F16
uppsala

Hector Sjödin och Lydia Wastesson

Att efter många år återigen kunna träffas fysiskt
och genomför Försvarsupplysning och regionens
Årsmöte kändes mer än bra. Och en bättre plats
än gamla F3 officersmäss är då svårt att finna.
På plats fanns både äldre och yngre medlemmar, som bl.a. fick
en mycket fin genomgång av verksamheten vid 21.helikopterskvadronen inklusive att få ”känna och klämma” på en Hkp 16,
Black Hawk.
Årsmötet löpte friktionsfritt och bl.a. ny regionsordförande valdes, tämligen nytillträdda C Hkpflj, öv Mats Antonsson.
Under dagen kunde vi konstatera att nu ”spänns bågen” rejält när
det kommer till att planera och genomföra verksamheter, både
för vuxna och ungdomar. Något att bit i för oss alla, och tänker
jag inte bara på region ÖST, utan alla andra också; RFS, FVRF
kansli och övriga regioner och förbund.
Övertygad om att vi fixar det tillsammans, allt gott till er alla.
JAN OTTERSTRÖM,
ORDF FVRF REGION ÖST

Varje år anordnar Försvarsmakten en
flygdag i Sverige. Eventet är gratis att
besöka. Syftet med dagen är att visa
upp flygvapnets verksamhet, dess operativa förmåga samt informera om de
många karriärmöjligheter som finns i
Försvarsmakten.
2022 är det F16 Uppsala som är värd
för dagen. Utöver markutställningar
kommer det även vara flyguppvisningar med flera olika helikoptrar och flygplan av både svenska och utländska
modeller.
Program, tider och deltagande förband kommer att presenteras efterhand på Försvarsmaktens hemsida.

Välkomna att besöka oss den
27 augusti 2022.

FLYGVAPENFRIVILLIGA, EN DEL AV SVERIGES FÖRSVAR
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Mikael Jonsson, styrelseordf, hälsar
deltagarna välkomna.

C F 17 och vår regionsordf.
Tommy Petersson informerar om F 17.

Region Syd
årsmöte på F 10
Flygmuseum
FVRF Syd genomförde sitt årsmöte
under lördagen den 5 mars på
f.d. F 10 i Ängelholm, till årsmötet
kom 30 medlemmar. Årsmötet
öppnades med att regionens ordförande, överste Tommy Petersson
hälsade deltagarna välkomna,
fattade klubban och genomförde
förhandlingarna enligt fastställd
föredragningslista. Inga motioner
eller proposition hade inkommit.
Den nya styrelsen präglades av
omval på samtliga platser i
styrelsen (se styrelsen på
regionens hemsida).
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Rickard Törnstråle informerar
om FVRF verksamhet.

Under årsmötet fick deltagarna information i form av olika
föredrag, Utbildningschefen FVRF, Rickard Törnstråle
berättade om arbetet inom FVRF centralt. C F 17, överste
Tommy Petersson, hade en genomgång om vad som är på gång
på flottiljen, han berörde också händelserna i kriget mellan
Ryssland och Ukraina. Tommy framhöll tydligt att behovet
av frivilligpersonal till F 17 förband var stort och att han såg
FVRF Syd som en viktig samarbetspartner. Åse Elfverson
avslutade föredragen med en information om region Syd resa
till flygdagen på F 16 den 27 augusti. Deltagarna fick också
möjlighet, att på musett uppleva F 10 historia med flygplan,
flygvapenmateriell och dess personal.
Vid årsmötet utdelades medaljer för förtjänstfulla insatser
inom såväl Region Syd som inom Flygvapenfrivilliga. Tommy
Petersson och Oskar Nilsson tilldelades FVRF förtjänsttecken.
Leif Gunnarsson och Anders Troedson tilldelades FVRF-Syd
Förtjänstmedalj i guld. Varya Stefansdotter och Bo Paxby tilldelades FVRF-Syd Förtjänstmedalj i silver. Vid årsmötet
uppmärksammades också de som kommer att tilldelas
utmärkelser vid senare tillfälle under året, ett sådant tillfälle
är FVRF 60-årsjubileum på F 7 i juni 2022.
Sista punkt på programmet var en gemensam och högtidlig
middag på restaurang Valhall Park. Det blev en mycket uppskattad och trevlig sammankomst med middag, kaffe mtb och
en ”minnenas kväll”. Här är det också på plats att framföra ett
TACK till F 10 museums ansvariga för att ni tog väl hand om
oss och öppnade upp och visade ert museum, vi kommer tillbaka till nästa år igen.
LARS PETTERSSON / FVRF-S
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Årsmötesdeltagarna samlade till förhandlingar.

Gemensam middag på Valhall.

Medaljörer fr v, Tommy Petersson, Leif Gunnarsson, Anders Troedson,
Varya Stefansdotter, Oskar Nilsson och Bo Paxby.
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Artikel är tidigare publicerad i Officerstidningen nr 2/2022.

/Aktuellt

Har du en nyhet du
vill tipsa oss om?
Hör av dig! Du kan vara anonym.
Kontakta Josefine Owetz på
josefine.owetz@officersforbundet.se

KRIGET I UKRAINA

Han har utbildat
ukrainsk militär:
”De är stora hjältar”
Försvarsmakten har sedan 2018 utbildat ukrainska säkerhetsstyrkor
inom ramen för Operation Unifier. Men i mitten av februari ansågs
hotbilden för stor och personalen, däribland major Roger Djupsjö,
skickades hem. En vecka senare invaderade Ryssland Ukraina.
REDAN EFTER ÅRSSKIFTET kände det svens-

ende av Roger Djupsjö, två specialistofficerare
och en tolk, har ingått i den kanadensiskt ledda
ka truppansamlingarna som i månader hade
tränings- och utbildningsinsatsen Operation
närmat sig den ukrainska gränsen i öst och
Unifier. Insatsen har pågått i Ukraina sedan
tilltog i storlek.
2015 och kom som ett direkt svar på förfrågan
– Ukrainska befälhavare försvann ut till sina
från den ukrainska regeringen. Syftet var att
staber och blev mer upptagna med det riktiga
bidra till att landet förblir självständigt, säkert
läget som blev alltmer hotfullt. De genomförde
och stabilt. Länder som Polen, Litauen, Storplanläggningar och mobilisering inför ett evenbritannien, USA och Danmark deltar eller har
tuellt krigsutbrott, vilket innebar att det blev
också deltagit i insatsen. Det var efter revolusvårare för oss att utföra arbetsuppgifter, säger
tionen 2014 på självständighetstorget Majdan
major Roger Djupsjö, som har
– där hundratusentals ukrainska
lett Försvarsmaktens arbete på
demonstranter protesterade mot
»Det är med
plats sedan mars 2021.
den sittande regeringen för sitt
vissheten att jag
Han har sin bakgrund på Luftnärmande till Ryssland – som
kanske aldrig mer landet påbörjade en rustning av
värnsregementet, Lv 6, i Halmkommer träffa
stad, men har sedan flera år
sin försvarsmakt. Vid tidpunkten
de ukrainska
arbetat på Högkvarteret.
för krigsutbrottet i östra Donkollegorna. «
Det svenska bidraget, beståbass-regionen bestod de ukrainska militärstyrkorna av runt
6 000 personer.

Major Roger Djupsjö, har
det senaste året varit
chef för det svenska
bidraget till Operation
Unifier i Ukraina.

q ka bidraget i Ukraina av hotet från de rys-

Foto: TT

SVERIGE HAR BIDRAGIT till Uni-

Försvarsmakten har utbildat
ukrainska säkerhetsstyrkor inom
ramen för Operation Unifier.

fier i olika sammansättningar
sedan 2018, bland annat inom
sjukvårdsutbildning, minröjning och militärpolisutbildning.
Uppdraget har genomförts som
ett icke-stridande stöd i syfte
att konsolidera de ukrainska
säkerhetsstyrkornas förmåga att
självständigt hantera säkerheten
i landet. Roger Djupsjö och hans
kollegor har haft i uppdrag att

utbilda ukrainska försvarsmakten och nationalgardet i övningsplanering, hur Sverige
och Nato planerar och genomför övningar
och utbildningar, samt utbildning i ledarskap
och taktik. Innan krigsutbrottet den 24 februari bestod Ukrainas försvarsmakt av cirka
200 000 till 250 000 soldater, och upp emot
500 000 inräknat reserver och paramilitära
styrkor.
På grund av det försämrade säkerhetsläget
vid gränsen efter årsskiftet samt den markant
ökade hotbilden mot Unifier, beslutade Kanada i mitten av februari att tillfälligt dra tillbaka sin personal från Ukraina. Kort därefter
skickades Roger Djupsjö och hans kollegor,
något motvilligt, tillbaka till Sverige.
– Det är med vissheten att jag kanske aldrig
mer kommer att träffa de ukrainska kollegorna, av anledningen att de antingen stupar
eller annat. Det går inte en timme utan att
jag tänker på dem. Det är något man inte vill
behöva uppleva, men som man får acceptera.
Det är tufft, säger Roger Djupsjö.
När ordern kom att återvända till Sverige
kände en del av Roger Djupsjö för att stanna
kvar och hjälpa till att försvara landet, även
om han visste att det inte var ett alternativ.

6 Officerstidningen nr.2, 2022
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ÖB:s dagorder med
anledning av den ryska
invasionen av Ukraina
ƀ Den 24 februari, samma dag
som Ryssland invaderade Ukraina, utfärdade överbefälhavare
Micael Bydén en dagorder till Försvarsmaktens personal.
”I en situation som präglas av
ovisshet och oro ska vi behålla lugnet och beredskapen att
möta olika händelseutvecklingar. Vi gör det som krävs för att
lösa vårt mest grundläggande uppdrag – att hålla Sverige
tryggt och säkert”, skriver ÖB.
Han skriver vidare att Försvarsmakten vidtar nödvändiga
beredskapsanpassningar.
”Utgå från att det allvarliga
läget kommer bestå. Vi är och ska
fortsatt vara en aktiv Försvarsmakt. Lägg din kraft på din uppgift och ditt bidrag till förbandets
förmåga. Vi ska vara vaksamma
och beredda att agera, samtidigt
som vi har uthållighet över tid”. /JO

Sveriges materielstöd till
Ukraina nu på plats

Han beskriver de ukrainska soldaternas vilja
och stridsmoral som ”otroligt hög”. Han menar att den ukrainska befolkningen lever med
ett färskt minne av förtryck.
– Åren före 2014 kunde man inte uttrycka
sig helt fritt utan rädsla för arrestering. Och
de som deltog i revolutionen på Majdantorget
samma år, där många civila dog, går under
namnet ”Heavenly Hundred” och är nationalhjältar. Det här motiverar både civila, ukrainska armén och nationalgardet, säger han.
Han berättar att han följer utvecklingen i
Ukraina med stor oro.
– Det är förfärligt och till och med för jävligt att människor utsätts för krig 2022 i Europa. Jag finner inte ord för det.
SEDAN 2014 OCH fram till och

med slutet av förra året har upp
emot 14 000 personer dödats
vid fronten i östra Ukraina,
enligt tidigare uppgifter från
ukrainska myndigheter.
– Det är lika många rysktalande som ukrainsktalande som
dödats. De är lika stora hjältar
som slåss för Ukrainas frihet.

Så hela Rysslands argument om att skydda
den ryskspråkiga befolkningen är trams, säger
Roger Djupsjö.
Vad tar du med dig från ditt jobb i
Ukraina?
– Jag har jobbat inom Försvarsmakten i
över 40 år. Det här är en av de bästa saker jag
gjort yrkesmässigt i mitt liv. Tyvärr avlutades
insatsen med en slags antiklimax som ingen
hade räknat med. Tillsammans med alla andra
internationella organisationer tror jag vi hjälpt
till att skapa en förnyelse i Ukrainas försvarsmakt och att bryta med sitt sovjetiska arv och
det känns fantastiskt bra.
/ANNICA ÖGREN

FAKTA

Operation Unifier

Sedan 2018 har Försvarsmakten deltagit med personal
till den kanadensisk ledda tränings- och utbildningsinsatsen Unifier i Ukraina. Försvarsmakten har bland annat
bidragit med utbildning inom sjukvård, minröjning och
utbildat av militärpolisen.
Källa: Försvarsmakten.

ƀ Sverige har skickat militär
utrustning och materiel till Ukraina. Stödet består bland annat av
5 000 pansarskott 86. Det formella beslutet fattades av riksdagen den 28 februari.
– Europa befinner sig i en
exceptionell situation. Då behöver Sverige fatta exceptionella
beslut. Det är inte svensk praxis att skicka militär materiel till
konfliktzoner. Senaste gången vi
gjorde det var när Sovjetunionen
angrep Finland 1939, sa statsminister Magdalena Andersson (S)
på en presskonferens.
Försvarsminister Peter Hultqvist sade på samma pressträff
att det tagits hänsyn till vilka
behov den svenska Försvarsmakten har.
Den 6 mars meddelade Försvarsmakten att materielen var
levererad till Ukraina. Totalt rör
det sig om 5 000 pansarskott,
5 000 kroppsskydd och 5 000
hjälmar samt 135 000 fältransoner i stödet. Utöver detta har ett
finansiellt stöd på 500 miljoner
kronor skickats till Ukrainas väpnade styrkor. /JO
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Dags att ladda för
Riksförbundstämman
Kanske mer tur än skicklighet, men bra organisationer skall ha tur.
Stämman 2020 kunde genomföras med fysisk närvaro, om än med
reducerat antal deltagare. Årets stämma kommer sannolikt att kunna
genomföras utan några begränsningar. Med lite tur har tidpunkterna
för våra stämmor lyckats undvika de Covidtyngda perioderna.

För en organisation som är rikstäckande känns det angeläget att regioner, förbund och kansli får möjlighet
att träffas fysiskt minst vartannat år. Stämman utgör
det högsta beslutande organet i vår medlemsstyrda och
demokratiska organisation. En styrform som jag tror
vi med framgång skulle kunna exportera till många
länder i vår omvärld.
Det är tillfället att få motioner och propositioner behandlade. Ett forum där regionerna har möjlighet att
påverka FVRF framtida vägval och utveckling som
sedan ligger till grund för Riksförbundstyrelsen och
kansliets fortsatta arbete. Det kan kanske vara på sin
plats att påminna om att region och specialistförbund
som önskar få ärende framlagt på ordinarie riksförbundsstämma, skall senast den 1 maj lämna motion
därom till Riksförbundet.

Bild från stämman 2020 info från
Flygvapnet.
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Det är också tillfället då budgeten för egna medel skall
godkännas och sist men inte minst, val av Riksförbundstyrelsen.
Till Riksförbundsstämman inbjuds också företrädare
från såväl politiken som Försvarsmakten där de får
möjlighet att informera oss och där också vi får
möjlighet att informera dem om vad vi gör och våra
förutsättningar för verksamheten.
Förutom de formella delarna på stämman är sammankomsten i sig ett värdefullt tillfälle att utbyta erfarenheter, underhålla kontakter och bygga nätverk. Sist men
inte minst odla kamratskap och ha både trevligt och
roligt. Jag sänder med några bilder från vår senaste
stämma år 2020.
VARMT VÄLKOMNA!
LENNART THOMSEN GS / FVRF

Bild från stämman 2020 deltagarna
samlade.

Bild från stämmomiddag 2020.
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2020 års medaljörer.

🤔

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.

FLYGVAPENFRIVILLIGA, EN DEL AV SVERIGES FÖRSVAR
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Unga vuxnas nya utbildningssteg.

Försvarsmaktens
kontakt
med unga vuxna
Under ett flertal år har Försvarsmakten (FM) arbetat med att
ta fram en handbok gällande FM kontakt med unga och unga
vuxna, beslutet nu är att det framarbetade underlaget skall
integreras med den skrift som kommer att reglera det stödet
som FM skall ge till Frivilliga försvarsorganisationer.
16
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Under tiden som FM har arbetat med detta underlag har de frivilliga försvarsorganisationerna som
genomför ungdomsverksamhet givits möjlighet att
lämna in förslag på vad som kan bli deras framtida koncept för kontakt med unga vuxna.
FVRF har i slutet av 2021 lämnat in ett förslag
till FM på vad som skulle kunna utgöra FVRF
koncept för unga vuxna (åldersgruppen 20–25 år).
Det har resulterat i ett uppdrag att under 2022
genomföra ”prov och försök” på det inlämnade
förslaget.
FVRF har i sitt förslag tagit fasta på att förena
vårt huvudmannaskap instruktörstjänst, med en
utveckling av våra utbildningar. Tanken är att de
ungdomar som deltagit i våra ungdomsutbildningar, när de fyllt 20 år skall kunna erbjudas en
sammanhållen eller terminsbunden utbildning,
som resulterar i en viss behörighet som instruktör.
Inledningsvis kommer detta prov och försök
genomföras centralt, men med kurschef och
instruktörer från de regioner som kan komma att
genomföra denna typen av utbildning i framtiden.

Utbildning mot instruktör.

I korthet går försöket ut på en 2 stegs utbildning, steg
1 ger utökad utbildning i de delar som inte genomförts
under ordinarie ungdomsutbildning, alltså införs strid
i kursplanen och i detta även delar som kan ses som
inledande övningar i vapentjänst, så som säkerhetsprov
för AK och inledande övningar i att ta isär och sätta
ihop och ladda/patron ur, kamouflage av grupperingsplatser och inrättande av eldställningar och så vidare
(kursplaner är under framtagning). Under detta steg
skall också inledande teoretiska delar mot instruktörstjänst integreras så att nästa steg, som i sin helhet skall
ge grunden till att efter genomförd GU-F kunna valideras mot en instruktörskurs grunder del 1, och att man
därefter kan gå direkt till en instruktörskurs del 2.

Tanken är också att steg 1 denna testomgång skall bedrivas som sammanhållen utbildning och att steg 2 skall
bedrivas som en delad utbildning (delad i tre träffar 6
dagar totalt och en avslutande träff där instruktörsrollen testas på 3 dagar). Kursplan är även här under
framtagning. Detta för att bedöma rimligheten i båda
typer av genomförande.
Vi planerar att kunna genomföra försöket under höst
och tidig vinter för att utvärdera och förbättra, inför
den förhoppningsvis fortsatta verksamheten. Detta kan
skapa nya möjligheter i såväl ungdomsledet som i att
rekrytera och bibehålla intresse för denna grupp av
unga i vår verksamhet.
RICKARD TÖRNSTRÅLE
C UTB FVRF
Utbildning på AK.
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Såväl skidor som elever behöver återhämtning.

Vinterkurs i Vidsel
Det finns mycket att sysselsätta sig med på ett sportlov. Vi var nio
tappra kämpar som valde vinterkurs uppe i Vidsel. Från början skulle
vi varit ca 45 deltagare från olika regioner men vi landade på nio
ungdomar från region nord. Men det skulle inte hindra oss eller våra
instruktörer från att ha en otroligt bra vecka.

Allt började med att vi på söndag
eftermiddag kom till F 21 i Luleå.
Där fick vi skriva in oss, snabbt byta
om till uniform och ha en repetition
på kallt väder, kylskador och flerskikts principen. Sedan var det bara
att packa in all materiel i bilarna och
åka upp till Vidsel.
Att vistas ute på vintern skiljer sig
en hel del från resterande tid på
året. Det är kallare på vintern, man
måste ha fler lager kläder och du
tar dig framåt på skidor och drar
pulkor med materiel. Den absoluta
största skillnaden är nog risken för
kylskador och hur fort det kan gå
att bli nedkyld och hur farligt det
egentligen kan vara. Så för att lära
oss hur vi tar hand om nedkylda
och köldskadade personer så gjorde
vi en lärorik och intressant övning.
Halva gruppen fick gå till ett rum
där det satte på sig alla kläder det
hade i sin stridsäck, det vill säga
värmerockar, pälsmössor, värmetröja 90 och väldigt många fler lager
kläder.
När detta var gjort fick de värma
upp inomhus, det säger sig självt att
detta var väldigt varmt. Samtidigt

fick den andra halvan av gruppen
ta av sig alla kläder förutom ett par
sockar och understället. Sedan var
det bara att gå ut och rulla runt i
snön och sedan ligga kvar där. Då
släpptes den gruppen som hade
värmt upp ut för att rädda de nedkylda där ute och få in de i värmen
och sedan värma upp dem med
varm dryck och kroppsvärme. Detta
var mer komplicerat och lärorikt
än man tror. Att värma upp andras
fötter i armhålan och ligga och
skeda halvnakna för att få upp
värmen är inte sådant man gör
varje dag.

under nollgradigt och solen
skiner dagtid så är det riktigt
mysigt. Att tvaga sig utomhus
vintertid är däremot kallt men alla
gör på olika sätt. Vissa har på sig
värmerocken och kängor när man
gick till tvagningsplatsen, andra
hade på sig flip-flops.

Andra fältdagen, skidade vi iväg i
morgonsolen för att sedan göra upp
eld i en solgrop. Där satt vi och åt
godis från rations-påsarna, vilket
inte är helt fel start på dagen. Efter
någon timme i solgropen skulle vi
upp på skidorna igen, men denna
gång skulle vi hänga på en tolklina
bakom bandvagnen. Vi började
Vita blixten, det är träskidor som
långsamt i endast 5 km/h och på
Försvarsmakten använt sig av i urminnes tider. Så det var självklart att raksträcka. Sedan var det dags för
vi också skulle ta oss fram på dem. lunch. När lunchen var avklarad så
var det mer tolkning på schemat.
Att tillpassa och tjära skidorna var
Denna gång ökade vi hastigheten
lite pyssligt men gick bra och alla
och provande köra några varv i
fick ett par skidor att åka på hela
åttor. Detta gjorde att vi fick känna
veckan. Doften utav tjära är inte
heller helt dum. För många gick det på hur det är att svänga med en
tolklina och hur mycket man måste
dock lite trögt att åka på skidorna i
början innan den överflödiga tjäran trycka ut svängarna längst fram
för att den längst bak inte ska köra
släppt.
rakt in i snödrivorna. Sedan körde
vi en lång sträcka med både offVi låg ute i fält två nätter. Kan låta
kallt men ligger temperaturen strax piståkning och i spår.
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När vi sedan var tillbaka på förläggningsplatsen hade vi kommit upp i en hastighet på
över 20 km/h vilket är en väldigt bra utvecklingskurva. I denna solgrop satt även en utav
oss och grät av lycka över hur gott det är med
pizza, när man hittar det i sin ration. Mat
väcker sannerligen mycket känslor. Vi har
även under veckan provat äta 20 mackor på
en dag och äta jalapeño till lunch för att
sedan inse att kaffet inte smakar något efteråt.
En rekommendation till alla där ute är att
meddela sina föräldrar att man ska var ute
i fält och inte kommer var kontaktbar det
kommande dagarna. Annars finns det en risk
att kurschefen får ett meddelande från oroliga
föräldrar som undrar hur ens barn mår. Ska
man då svara sina föräldrar genom kurschefen är det bästa svaret man kan ge: ”Jag
har ätit tonfisk, överlevde”. Ett sådant svar
räcker gott. Vi avslutade hela kursen med
middag tillsammans med befälen och åt
souvas tillagad på muurikkan utomhus. Efter
middagen fick vi även se ett bildspel med
bilder på oss från hela kursen.

Varm mat är ett måste under vinterutbildning.

Avslutningsvis har vi alla kommit fram till
att gå med i FVRF är en av det bästa valen
vi gjort. Denna kurs har krävt mycket av oss
fysiskt och psykiskt, precis som höstkursen.
Detta har däremot bara gjort att vi utvecklats som personer och fått med oss otroligt
mycket erfarenheter och kunskaper. Vi har
fått många nya vänner och fått speciella relationer som inte går att beskriva, man kommer
varandra otroligt nära. Vi hjälper varandra
när det är tyngre och man ser att någon är
lite nere. Att lära sig när man ska fortsätta
”pressa” sin kropp och när det inte går längre
på grund av skador har vi varit otroligt
duktiga på.
Vi måste även tacka våra otroliga instruktörer, ni gjorde vår vecka lärorik och riktigt
rolig. Tack för att ni orkade spendera den
med oss, berätta historier och baka semlor till
oss. Detta sportlov var 10/10, om inte bättre
och vi skulle gjort om det i all oändlighet.
TINDRA BOQVIST/ REGION NORD (TEXT)
L-G SANDGREN / REGION NORD (FOTO)
Skidtolkning efter bandvagn, alltid spännande.
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Ny Utvecklings- och Planeringschef
på FVRF kansli
Nu har jag varit i ”tjänst” lite drygt två månader och
tänkte på detta sätt skicka lite information om mig
Jag har min bakgrund i Flygvapnet och Försvarsmakten sedan 1976 via framför allt tjänstgöring på F 18,
F 7 och HKV. Jag började min bana som ”trupputbildare” men inriktade mig inom personaltjänstområdet i olika befattningar den senare perioden av min
verksamma del.
Jag arbetar 50% och min roll på kansliet som utvecklingschef är att titta i ”kristallkulan” i det lite längre
perspektivet och tillsammans med Flygstaben, HKV
och andra aktörer se hur vi ska utveckla vår verksamhet framåt samt även kunna vara ett stöd för den
pågående ”operativa” verksamheten.

Förmodar att listan ytterligare kommer att fyllas på
efter hand!
Hoppas jag kan bidra till FVRF utveckling så bra som
möjligt och jag ser fram emot att träffa er efterhand.
Mina kontaktuppgifter ser ni nedan.
MED VÄNLIG HÄLSNING!
JAN-ÅKE

Det jag har fingrarna i syltburken just nu är bland annat:
- Möjlighet och ansökan om ekonomiskt stöd från
myndigheter och stiftelser
- Fortsatt utveckling av drönarverksamhet
- Resursgrupp flygplats
- Produktionsdialoger
- Dialog med Flygstaben i diverse frågor
- Möten med HKV, MSB samt andra externa myndigheter 		
och organisationer
- Samverkan och arbeten med övriga FFO

JAN-ÅKE JOHANSSON
UTVECKLINGSCHEF / PLANERINGSCHEF
Flygvapenfrivilligas Riksförbund
Mobil: +46(0) 70 886 98 38
E-post: jan-ake.johansson@fvrf.se
Adress: Magnus Ladulåsgatan 18, 118 66
STOCKHOLM
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Artikel är tidigare publicerad i Vårt Försvar nr 1/2022.

F-35 gör
entré i Finland
Anskaffningen av F 35 innebär ett förmågelyft för Finlands flygvapen. Foto: U S National Guar photo by Mercedee Wilds.

Kommer Finlands samarbete med Sverige att försvåras
eller försämras jämfört med dagsläget när det gäller
verksamheten i och kring luftförsvaret? Det korta svaret
är att det i nuläget inte finns några tecken på att så
skulle vara fallet, skriver Robin Häggblom.
I december 2021 blev resultatet
klart rörande den finska jaktplans
upphandlingen som under
beteckningen HX pågått ett antal
år. Resultatet är knappast en över
raskning för tidskriftens läsare.
Amerikanska Lockheed Martin
F35A vann med viss marginal
före Boeing F/A18E Super Hornet
(med EA-18G Growler störflygplan
inkluderade i erbjudandet) och
Saab JAS 39E Gripen (med Global
Eye radarspaningsplan). Dassault
Rafale C och Eurofighter Typhoon
föll på ”skallkraven”, att de inte
uppfyllde de preciserade finska

34
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kraven och nådde aldrig den slut
liga utvärderingen.
Affären har av naturliga orsaker
skapat stort intresse i Sverige, och
utfallet har väckt vissa frågor kring
framtiden för det finska flygvapnet
i stort och samarbetet med Sverige
i synnerhet. Av den orsaken är
det av värde att bekanta sig med
vad de officiella dokumenten och
företrädarna för Flygvapnet och
upphandlande myndigheter säger.
UPPHANDLINGEN
En tilläggsbudget om ungefär
103 miljarder SEK som sträcker
FLYGVAPENFRIVILLIGA, EN DEL AV SVERIGES FÖRSVAR

sig fram till 2030 anslogs utanför
den ordinarie budgeten för anskaffningar (flygplan, utrustning och
beväpning), själva upphandlingen
och infasningen av det vinnande
anbudet. Därefter ska flygplanet
användas inom ramarna för
nuvarande försvarsbudget och då
specifikt den del av budgeten som i
nuläget går till Hornet-flottan. Det
gäller också personalkostnader och
andra kringkostnader.
Den finska utvärderingen gick helt
på vilken förmåga de offererade
paketen erbjöd, i och med att pris
lappen på dessa var densamma.

Analys
Det har väckt frågor om Gripen
inte kunde spela på kostnaden som
antas vara ett av planets fördelar.
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Sverige, är inte möjlig, men även
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Flygvapenfrivilligas
60 års jubileum

Mingel med musikkår utanför mässen, 2012.

I år ”fyller” FVRF 60 år som frivillig försvarsorganisation, något väl värt att fira.
FVRF 60 års jubileum planeras nu att firas den 18 - 19 juni på F7, Såtenäs.

Många är inbjudna och anmälningarna
strömmar in i jämn takt. Det ser ut att
bli upp emot 200 deltagare; politiker,
ur Försvarsmakten ledning, FV ledning
och inte minst många medlemmar,
vuxna och ungdomar, från våra
regioner och förbund.
Samtidigt startar FVRF upp, något
som ska bli årligen återkommande,
en ungdomstävling mellan lag från
vår fem regioner, spännande.

Middag vid FVRF 50 årsjubileum, 2012.

Fylliga reportage från dessa två
evenemang kommer i nästa nummer
av Flygvapenfrivilliga.
JAN OTTERSTRÖM
”JUBILEUMSGENERAL”

Samling och välkomsttal år 2012.
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Ungdomsövning i region Väst
Under helgen 25–27 mars genomfördes då äntligen en övningshelg
för våra ungdomar på F 7 Såtenäs.
Då tappet av ungdomar har varit kännbart pga pandemin och
avsaknaden av sommarkurs och vinterkurs är deltagarantalet
nere på ganska låga nivåer. De elever vi har kvar visar dock
ett stort engagemang. 26 stycken grundkursare och praktikkursare ställde upp på fredagskvällen.
Under denna helgen stod sjukvård i fokus. Samtliga genomförde HLR med luftvägsstopp på en för oss ovanligt hög
nivå. Detta tack vare en mycket duktig instruktör som
anslutit sig till vårt instruktörslag.
Vi fick även en före detta ungdom från region mitt som nu
jobbar på Göteborgs garnison på besök och han kommer
tillhöra vårat instruktörslag. Varmt välkommen Tim Ekstedt.
Han fick den viktiga uppgiften att utbilda grundkurseleverna i vård av kängor, efter det passet är elevernas förståelse
för kängans betydelse för välbefinnandet betydligt mycket
högre.

Första hjälpen med konstgjord andning.

Efter genomförd sjukvård på lördagen delades kurserna upp
och fältförläggning stod på schemat. Grundkursen slog upp
två stycken tält 20 och LK/PK fick bygga nödbivacker.
De elever som tillbringade natten i tält såg väldigt mycket
piggare ut än de som sov i nödbivack. Säga vad man vill
men har man inte upplevt plus 2 grader från Vänern så har
man inte frusit på riktigt.
Efter avslutad vård på söndagen var det dags för vapenteori
G-22 inför kommande skyttehelg.
Kanske något svårt för vissa att hålla fokus efter en natt i fält
men en engagerad instruktör med hjälp av biträden lyckades
på bästa sätt få igenom alla till uppsatt mål för lektionen.
Trots att regionen genomgår ett ”generationsskifte” vad
gäller instruktörer och att elevantalet sjunkit betänkligt den
sista tiden går arbetet vidare för att säkerställa ett högre elevantal till kommande höst. Gamla instruktörer skolar in nytillkomna under överseende av kursledningen på ett väldigt
bra sätt. Det vi tycker är viktigast är att värna om eleverna
och instruktörernas positiva upplevelser under övningarna.
Alla skall ha roligt, den bästa pedagogiken i alla väder...
ULRIKA LEIJON
UTBILDNINGSLEDARE UNGDOM SAMT FOTOGRAF

Här övas Heimlich manöver.
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Vinterutbildning
i mindre kostym

Denna vinter har pandemin åter satt sina spår då FVRF fick ställa
in vinterutbildningarna. Region Mitt kunde genom att anpassa
omfattning och innehåll genomföra en enklare variant av vinterutbildning i Östersund.

Redo för skidmarsch.
Teambuilding under
första kvällen.

Eleverna fick tjära
sina skidor.
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Under tre dagar kunde knappt tjugo elever njuta av vintern med en hel del
tid på skidor. Teknikträning på skidor, hur man beter sig i vintermiljö och
att dra pulka i ospårad terräng var inslag under dagarna. Dessutom ordnades med ett par överraskningar där teambuilding på Bodaborg inledde
den första kvällen och den andra var ute längs sträckan de åkte under sista
kvällen. Eleverna gjorde en fin insats och tillsammans med instruktörerna
blev det en fin aktivitet under sportlovet.

Vinterkväll.
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Årsmöte i region Väst

Äntligen efter flera års väntan kunde ett fysiskt
årsmöte genomföras i region väst. I Gripencentrum
på Skaraborgs flygflottilj, F7, genomfördes regionårsmöte 27 mars.
Det var en bra uppslutning och extra glädjande var ett par
nya medlemmar som såg årsmötet som ett utmärkt tillfälle
att lära känna föreningen bättre. Trotts ett pandemi år utan
speciellt mycket verksamhet pga smittläget så ökade regionen
i medlemsantal med 8,4 %, vilket var mycket glädjande.
Innan själva årsmötet höll flottiljchefen tillika regionsordförande, överste Malin Person, ett inledande anförande där
hon informerade regionens medlemmar om omvärldsläget,
flottiljens nyligen genomföra, planerade verksamhet och
framtid. Särskilt intressant var inblicken i den uppsjö av olika
materielsystem som är på väg in, allt från nya skolflygplan
till komnät och sensorkedjor, vilket såklart är viktigt för en så
tekniktung försvarsgren som Flygvapnet.
Vår generalsekreterare Lennart Thomsen, som också har en
lång historia på flottiljen, var särskilt inbjuden till årsmötet
och tyckte att det var roligt att äntligen kunna komma ut
och besöka verksamheten efter en allt för lång pandemi.
Utöver att presentera sig för medlemmarna så pratade han
om kansliets verksamhet, dialogen med högkvarteret och den
utmaningen vi alla står inför, att hjälpa Försvarsmakten att
växa.
Årsmötet genomfördes effektivt och med en gemytlig
stämning under regionsordförande överste Malin Persons
ledning. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet och mötet röstade
bifall till valberedningens samtliga förslag. Samtliga omoch ny invalda tackar för förtroendet. Utanför själva årsmötet
bjöd regionen på smörgåstårta och möjlighet gavs att mingla
runt och knyta nya kontakter, vilket var mycket efterlängtat
efter två år med digitala årsmöten. Nu laddar hela styrelsen
för ett år fyllt av verksamhet.
PATRIK PETTERSSON / STYRELSEORDFÖRANDE FVRF VÄST
FOTO: ULRIKA LEIJON
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Gruppövning i Estland, år 2019.

Här prövas gruppen i samarbete, år 2019.
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Ungdomstävling i Estland

”Kuperjanovlaste rada”

Sedan många år har FVRF ett samarbete med den estniska
frivilligorganisationen Kaitseliit. Vi har i tidigare nummer av tidningen haft
reportage om denna tävling. Regionerna har till uppgift att utse två ordinarie
ungdomar och en reserv som alla tre ska åka till tävlingen i Estland.
I slutet av sommaren 2022 åker vi över till Valga i
Estland för att där delta i deras ungdomstävling
Kuperjanovlaste rada. Tävlingen genomförs under flera
dygn och ställer en hel del fysiska krav på deltagarna.
Ungdomar med skador bör inte delta pga risken för att
dessa kan förvärras under tävlingen.

Preliminärt gäller följande datum för deltagarna,
avresa den 25 juli, med tävlingar den 27- -31 juli och
hemresa den 2 augusti. Beroende på hur resorna avgår
i sommar kan datum för resorna förändras. Vi reser
vanligen med flyg men ifall vi behöver åka med färja
kommer det resultera i längre restid.

Vanligen ingår en hel del fotmarsch med olika moment
som gruppen ska klara av. Detta kan vara ansträngande moment så som hinderbana eller paddling, men
även kluriga moment så som sambandstjänst, knopar
och problemlösning. Dessutom sker regelbundet
kartläsning och orientering då vägvalen ofta är ganska
fria mellan momenten. Det kommer att genomföras ett
träningsläger tidigare på sommaren och där de deltagande eleverna får mer information.

De ungdomar som utses förväntas att delta i det
träningsläger som genomförs som förberedelse inför
tävlingen. Det innehåller en del tekniska träningsmoment samt att det ges en hel del information inför
tävlingen och tips för träning under tiden fram till
tävlingens genomförande. Reserverna ska också delta
så att de är väl förberedda att ”hoppa in” vid ev skador
eller andra snabba förändringar på plats i Estland.
Datum för träningsläger är den 30/6- -3/7.Totalt har
vi planerat att delta med 16 ungdomar och
4 instruktörer/följebefäl.
MATS KARLSTRÖM / FVRF MITT

Uppvärmning inför dagens prövningar, år 2019.

Här gäller det att spurta, år 2019.
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Elevövning förflyttning.

Ordergivning för uppdrag.

Flygvapenfrivilligas
Instruktörskurs del 2 i
Halmstad

Åtgärder före ”färdiga till
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strid”.

Instruktörskurs grunder del 2
genomfördes i slutet av mars
och början av april vid
Försvarsmaktens tekniska
skolor i Halmstad. Det var
14 elever som ryckte in på
kursen för att ta sig mot
slutmålet att bli godkända
instruktörer inom Frivillig
försvarsorganisation och
Försvarsmakten.
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Tankar kring en terrängskiss.

Instruktörskurs grunder del 2 är nio dagar lång och
kursens mål är att på egen hand kunna planera,
genomföra och utvärdera egen lektion och välja
lämplig utbildningsmetod med tanke på målet med
lektionen. Man behöver också beakta övningens
svårighetsgrad och vilken utbildningsståndpunkt
som truppen har.
Eleverna hade inför kursstart fått två hemuppgifter.
De skulle dels planera en egen förmedlande lektion
och dels planera ett exercispass för 14–16 elever.
Kursledningen styrde vilken typ av uppgift respektive
elev fick. Hemuppgiften hade som syfte att få en bild
över elevernas utbildningsståndpunkt inför kursen.
Kursledningen ville kontrollera hur mycket de kom
ihåg från instruktörskurs del 1. Det blev en värdefull
kontroll så att vi i samband med kursens inledning
kunde fokusera på att repetera viktiga sakområden.
Kursledningen valde också vid detta kurstillfälle att
testa ett nytt koncept. Ett viktigt delmål är att eleverna
ska kunna planera och genomföra en stegringsplan för
ett utbildningsavsnitt. Utifrån kursmålets givna ramar
gjordes en förändring i tidigare genomfört koncept
vilket medförde att eleverna arbetade i arbetslag över
tid utifrån ett på förhand given uppgift med resultatet

att kursen på ett tydligt sätt speglat den vardag som
man möter i verkligheten som instruktör. Eleverna fick
alltså inte ett trupputbildningspass i taget utan de fick
bryta ner sin övning i tre olika utbildningspass för att
nå målet. Mot den bakgrunden fick de också planera
sin tid utifrån givna ramar.
När kursen utvärderades blev det utomordentligt tydligt att eleverna uppskattade upplägget väldigt mycket.
Sammanlagt planerade eleverna sex trupputbildningspass. Samtliga elever på kursen var mycket engagerade
och slet hårt för att uppnå slutmålet. Alla gjorde sitt
yttersta. Av 14 inryckta elever blev 12 godkända som
instruktörer och de ser nu alla fram emot att få ta sig an
instruktörsuppdrag.
Jag vill avslutningsvis, tacka elever, utbildningsbefälet
och Friv-sekt för ett mycket fint arbete.
FOTO & TEXT
MICKAEL HVINLUND / KURSCHEF
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AVS. Ljungbergs Tryckeri, Box 100, 264 22 Klippan

”

Flygvapnet – så
högt man kan
komma!

”

