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Generalsekreteraren    
har ordet

Allvarstider
Det gångna året har varit ett mörkt år i 
Europas historia. Rysslands anfall mot 
Ukraina är inte bara ett oprovocerat an-
grepp mot en suverän stat som resulterat 
i ett närmast obeskrivligt lidande för den 
ukrainska befolkningen, det är också en 
attack mot den europeiska säkerhetsord-
ningen. Att vi befinner oss i allvarstider 
märks också tydligt på de underlag som 
Försvarsmakten och Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB) har 
lämnat till regeringen. 

Jag inleder dock med att kort återknyta 
till den i oktober genomförda Riksför-
bundstämman i Linköping. Förutom 
ungdomsrepresentanterna, som enligt 
stadgarna skall omsättas ställde övriga 
styrelsen upp för omval. Stämman valde 
den föreslagna styrelsen som även in-
kluderade en ny styrelsemedlem och två 
nya ungdomsrepresentanter vilka alla 
varmt välkomnas. 

Som generalsekreterare har jag ingen 
inblandning i vare sig valberedningens 

arbete eller stämmans val. Men att den 
sittande styrelsen med förstärkningar 
kan arbeta vidare borgar för en stabil och 
beslutsmässig ledning av föreningen, 
vilket inte minst är viktigt i dessa tider

Det militära råd som överbefälhavare 
(ÖB) Micael Bydén den 1 november 
lämnade till regeringen handlar om hur 
Försvarsmakten bör utvecklas fram till 
2035 för att nå maximal försvarskraft. 
Vi befinner oss i ett mycket allvarligt 
säkerhetsläge som ställer krav på ökad 
militär förmåga här och nu, liksom en 
förmågeutveckling på längre sikt, slår 
överbefälhavaren fast.

För att stärka försvarsförmågan föreslår 
överbefälhavaren bland annat att mäng-
den omedelbart tillgängliga förband 
ökar, ny materiel tillförs till samtliga 
stridskrafter, värnpliktsvolymen ökar och 
att krigsorganisationen blir större.

Överbefälhavaren säger vidare:
Ett Nato-medlemskap ersätter inte 
behovet av att kraftigt förstärka den 

nationella militära förmågan. Det krävs 
fortsatt att Sverige, även som allierad, 
har en nationell försvarsplanering samt 
en nationell förmåga att kunna försvara 
landet.

Den samlade försvarsförmågan behöver 
öka såväl över som under gränsen för 
väpnat angrepp och fullskaligt krig. 
Förmågehöjningen behöver bidra till en 
trovärdig, och därmed krigsavhållande, 
förmåga till väpnad strid. Förmågan att 
hantera händelser under gränsen för 
väpnat angrepp kräver förstärkningar för 
att bl.a. upprätthålla territoriell integritet 
över en längre tid.

ÖB slår fast att personaltillgången är och 
förblir den mest begränsande produk-
tionsfaktorn.

ÖB skriver att de frivilliga försvars- 
organisationerna (FFO) är viktiga för 
den samlade totalförsvarsförmågan 
och folkförankringen. De bidrar till att 
vidmakthålla försvarsviljan och att stärka 
samhörigheten mellan medborgarna 
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och totalförsvaret. Försvarsmaktens 
uppfattning är att förstärkningarna av 
de frivilliga försvarsorganisationerna ska 
ta sin utgångspunkt i operativa behov. 
För Försvarsmaktens del innebär detta i 
första hand bemanning av befattningar 
i krigsorganisationen, men även indirekt 
den stärkta försvarsvilja som verksam-
heten medför. Den tillväxt som sker inom 
Försvarsmakten ökar behovet av frivilliga.

Detta är en väldigt sammanfattad 
redogörelse över det ÖB lämnade till 
regeringen.

Av utrymmesskäl begränsar jag mig  
till att lyfta fram de för oss just nu 
viktigaste delarna i MSB planering för 
de kommande åren, väl medveten om 
att det inte ger en rättvis bild över alla 
dess satsningar. Men det som ligger 
oss närmast om hjärtat på den civila 
sidan är den satsning som planeras på 
beredskapsflygplatserna. Det är ett om-
råde jag ser att vi har stora möjligheter 
att bidra med förstärkningspersonal. 

Men av dessa underlag kan jag slå fast 
två saker 

Vi som organisation och du som 
medlem behövs mer än någonsin, 
idag och i morgon. 

De steg vi nästa år tar mot ökad 
vuxenverksamhet syftande till 
krigsplacering i Flygvapnets krigs- 
organisation (utan att tappa på 
ungdomssidan) är i högsta grad 
viktigt och efterfrågat.

”Vi försvarar Sverige, landets intressen, 
vår frihet och vår rätt att leva som vi själva väljer”

Jag passar på att tacka er alla för era insatser och engagemang det gångna året
och tillönska er en God Jul och ett Gott Nytt År!

LENNART THOMSEN, GENERALSEKRETERARE
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Jag heter Leo Ohlson och har fått förtroende 
från ungdomarna i FVRF att sitta i Riksför-
bundsstyrelsen. Jag 18 år gammal och är 
uppväxt i Nynäshamn. Nu bor jag i Ronneby 
där jag just nu pluggar till Flygtekniker på 
gymnasienivå. Denna gymnasielinje inne-
håller till stora delar underhåll på flygplan 
och läran om flygplan. Utanför frivilligheten 
har jag en anställning som kabinvärd på  
Destination Gotland, där jag sköter och tar 
hand om våra resenärer till och ifrån Gotland.  
 
På ungdomsrådet under vårterminen 2022 valdes jag 
som en av de två ungdomsrepresentanterna i Riks-
förbundsstyrelsen. Där kommer jag att ha en vision 
att kämpa för en fortsatt utveckling i FVRF. Jag är 
funktionär från region Syd och som ungdomsrepresen-
tant kommer jag se till att vi tar höjd för dom viktiga 
frågorna kring ungdomsverksamheten och hur vi kan 
förbättra vår verksamhet tillsammans. Jag började min 
ungdomskarriär sommaren 2019 i region Öst då jag 
gick min grundkurs. Från region Öst har jag fortsatt i 
verksamheten och är sedan dess fast i region Syd från 
hösten 2020. 

LEO OHLSON / UNGDOMSLEDAMOT

Emely och Leo,  
nya ungdomsledamöter i RFS

Hej, jag heter Emely jag är 19 år och bor i 
Uddevalla. Jag kom till Sverige för 8 år sedan 
med min mamma. Tidigare har jag bott i  
El Salvador, Holland samt Luxemburg, därav 
har jag förmånen att tala ett flertal språk 
utöver svenska. Jag har två äldre bröder  
som genomfört värnplikt, varav en av dom är  
specialistofficer, därför finns det redan lite 
blått och grönt i familjen. 

Idag pluggar jag till djurvårdare och går mitt tredje år 
på ett naturbruksgymnasium. Jag har ett stort intresse 
för djur och hoppas i framtiden att få jobba inom djurs-
jukvård. På min fritid pluggar jag en hel del och rest-
erande tid umgås jag med min familj och mina vänner. 
 
Jag började min ungdomskarriär sommaren 2019 tack 
vare ett vykort jag fick hemskickat som inspirerade 
mig att söka en sommarkurs på F 7, idag är jag väldigt 
glad över att jag tog beslutet att söka. Jag har aldrig 
känt mig så inkluderad som jag gör i ungdomsverk-
samheten, en organisation som har gett mig nya vän-
ner, inspirerat mig och hjälpt mig att utvecklas som 
individ. Jag är väldigt stolt att få tillhöra FVRF och 
hoppas kunna vara med och bidra till organisationens 
utveckling. 

EMELY RAVAN / UNGDOMSLEDAMOT
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Skydd, värme, vatten och mat är nyckeln till 
överlevnad, det fick vi region Nord öva på och 
även se när vi var på vår överlevnadsutbild-
ning. Men innan vi hamnade i situationen 
där vi var tvungen att överleva ute i den stora 
läskiga skogen gjorde vi mycket mer. 

Första dagen var vi på skjutbanan och prova 
flera olika skjutställningar på olika distanser. 
Vi kunde konstatera att det inte är helt enkelt 
att skjuta fyra fulla magasin i stående eller 
liggande skjutställning på avstånd 100 meter. 
Men detta var inte kursens huvudfokus, utan 
det startade efter lunch den andra dagen. 

Överlevnad i den  Överlevnad i den  
norrländska skogennorrländska skogen

Vi hamnar dagligen i situationer vi inte har 
planerat att hamna i. Men vad händer om en 
sådan situation skulle utspela sig ute i  
skogen där det enda du har att tillgå är den 
utrustning du har på dig och nedpackat i din 
stridssäck. Detta tillsammans med kunskaper 
och erfarenheter ska göra att du och din 
grupp överlever. I sådana situationer inser du 
att allt du egentligen behöver redan finns ute 
i skogen och att skogen är fantastisk. 

Skärmskydd-denna förträffliga bostad.
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Här kokar vi vatten-gick bra.Kartan-ett viktigt hjälpmedel.

Vi delades in i två olika lag. Lagen fick till uppgift att 
handrita en karta över specifikt område. Desto bättre 
du ritade denna karta desto lättare skulle nästa utmaning 
bli. Det slutade med att det blev tre kartor, en till var-
dera lagen samt en på armen på en av oss. När dessa 
kartor var klara och all packning inlastad i två mini-
bussar så fick lagen sätta sig i varsin buss med ögon-
bindel och radion på högsta volym och bli utkörda till 
en okänd plats. På denna okända plats fick det första 
laget peka ut vart det var på den riktiga kartan och 
sedan fick det en plats det skulle ta sig till och hur lång 
tid det hade på sig. Fem minuter senare var det andra 
laget också iväg. Båda lagen hade fått veta att instruk-
törerna rörde sig runt om i området och vi fick inte bli 
upptäckta. Självklart tog vi detta på allvar och sprang 
och slängde oss i diket bakom träd och stenar så fort vi 
såg en bil.

När båda lagen tagit sig till den bestämda mötes- 
platsen, där vi blivit kvarlämnade och nu skulle  
överleva på, började vi resa vår förläggning med det  
vi hittade i skogen. Vi hade turen att hitta tre presen-
ningar, en spade, lite ståltråd och hampagarn. Detta 
gjorde att vi klarade av att bygga två riktigt fina 
skärmskydd, en reflektor och en eldplats. Vi samlade 
även ihop stenar som vi kunde värma och sedan ligga 
och krama under natten för att bli varma eller lägga i 
de fuktiga kängorna så att de var torra och varma på 
morgonen. 

Eld, viktigt på många sätt för vår överlevnad. Elden 
gör att vi kan torka blöta kläder, tillaga mat, värma 
oss själva, koka vatten så att vi är säkra på att det blir 
drickbart och vi kan även använda oss utav den för 
att anropa hjälp. Gör man eld med tändstickor går det 
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Här kokar vi vatten-gick bra. Transport av skadad.

oftast ganska fort och är inte för komplicerat. Men 
eftersom det inte är någon utmaning tävlade vi i 
vem som kunde göra upp eld snabbast med tändstål. 
Att göra en eld med tändstål och där materialet du 
använder är blött är lättare sagt än gjort och kan 
kräva en hel del tålamod. Men bygger man upp 
elden och börjar med tunn näver och sedan uppåt 
med kråkris och efter det större pinnar går det bra. 
Vi fick även prova att koka vatten i PET-flaskor, 
vilket funkar utmärkt om man skulle sakna ett kök 
eller annat kokkärl. 

Det vi lärt oss under denna utbildning är att allt du 
behöver för att överleva redan finns ute i skogen, allt 
handlar egentligen om att veta hur man ska använda 
det. Vi alla kommer att tacka FVRF och våra 
instruktörer en extra gång för allt de lärt oss om vi 

någon gång skulle tvingas vara några dygn i skogen 
utan utrustning. Eller kanske bara när vi glömt 
tandborsten när vi ska ut på tur, för det går ju faktiskt 
att använda en kvist från exempelvis gran som 
tandborste om man skalar och tuggar lite på den.

TEXT: TINDRA BOQVIST, REGION NORD
FOTO: HELÉN DAHLSTEDT & L-G SANDGREN
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Fortsättningskursen från Ronneby övade sjukvård och 
gick igenom grundläggande kunskaper vid ett första 
omhändertagande om man anländer till en olycks- 
plats. Praktikkursen från Ronneby hade vid föregående 
övning fått ett teoriunderlag i skrivande av övnings- 
plan, något de fortsatte med denna helgen fast att de 
denna gång skulle skriva sina egna övningsplaner. 
För både Fortsättningskurs samt Praktikkurs från 
Halmstad stod skytte på schemat i syfte att senare
under våren kunna genomföra skjutning som prövning 
för ungdomsmärket.  

För FK Ronneby påbörjades lördagens verksamhet 
med ett BRAK pass ute i solen för att starta igång 
kroppen och således kunna fokusera bättre på vad 
som väntade. Efter BRAK gjorde eleverna insittning i 
lektionssalen där det hölls ett teoripass i LCABCDE, 
där varje bokstav fick en förklaring samt vilka 
kontroller och åtgärder som vidtas vid den bokstaven. 
Efter teoripasset var det dags för ungdomarna att gå ut 
och testa på vad de nyss lärt sig teoretiskt fast denna 
gången i praktiken. Efter genomgång av LCABCDE 
gick instruktörerna även igenom tryckförband och 
skyddsförband så ungdomarna fick kunskap om hur 
man lägger dessa samt vilket av de som används vid 
vilken situation. Som ett avslutande moment fick 
ungdomarna tillämpa den kunskap de delgivits under 
dagen vid ett riggat scenario i form av en trafikolycka. 

PK Ronneby fick tillämpa sina kunskaper i skrivande 
av övningsplaner de delgivits från förra övningen 
genom att denna gången skriva sina egna övningsplaner, 
efter genomförd verksamhet kände deltagande att de 
definitivt hade lärt sig nya saker som de kan ha nytta av.

Under helgen v.214 samlades hela FVRF region syd för  
ungdomsutbildning i Ronneby. Deltagande kurser var 
Fortsättningskurs (FK) samt Praktikkurs (PK) från både  
Ronneby och Halmstad. Klockan 20 på fredagskvällen  
anlände ett 70-tal ungdomar till Ronneby redo för att  
tillbringa en helg i grönkläder. 

För FK och PK Halmstad stod skjutning med gevär 
22 på schemat, från tidig morgon till sen eftermiddag. 
Dagen påbörjades med torrövning där det bland annat 
drillades “Ladda och Patron ur” i syfte att senare när 
skjutning med ammunition påbörjades, säkerställa ett 
säkert handhavande av vapnet. Efter drillandet och 
grundläggande information om skjutställningar var
det dags att trycka av de första patronerna. Lör- 
dagens verksamhet avslutades med en genomgång för 
samtliga kurser om Flygplanshistoria. Efter avslutad 
föreläsning gick bussarna tillbaka till vandrarhemmet 
där kvällsfika serverades.  

Söndagen för FK Ronneby bestod av hjärt- och lung- 
räddning, där samtliga ungdomar fick testa på hjärt-
kompressioner samt fick information om hur en  
defibrillator fungerar. Utbildningspasset avslutades 
med ett slutprov där ungdomarna genomförde HLR i  
7 minuter och blev därefter tilldelade kompetenskort 
om de klarat att utföra ett korrekt omhändertagande. 

Förmiddagen bjöd på vapenvård och praktiska prov
till gevär 22. PK gick ihop från Halmstad och  
Ronneby för att ha teoretisk lektion i hur man agerar 
som gruppchefer. Hur man tar emot en 5 punkts order 
och skriver om det till en grupporder. 

På söndagseftermiddagen var det dags för övnings-
ledningen att tacka för sig och bryta helgens verksamhet. 
Hem åkte ungdomarna med ny kunskap och såg redan
fram emot nästkommande övning, ”Majövningen”. 

ELLA GROTTE TIMOLEON / FVRF SYD

FVRF Syd samövar i Halmstad och RonnebyRonneby
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Gymnastiska övningar under befäls uppsikt.

Kontroll av skjutresultat.

Teoripass.

FVRF Syd samövar i Halmstad och RonnebyRonneby
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Så fort kursen drog igång fick vi förs-
ta dagen en hel del hintar om vad vi 
skulle syssla med ute i fält, återkom-
mande var sjukvård, speciellt om  
fötter och hur viktigt det egentligen 
är. Efter frukosten dagen därpå fick vi 
kartor och sedan åkte vi ut i skogen. I 
två grupper, blev vi avsläppta med en 
destination på kartan och började gå 
direkt. Då pratar vi inte om att följa 
vägar och stigar utan genom snår och 
mellan träd, längs med sjökanten. Vi i 
min grupp märkte efter ett bra tag att 
kartan täckte ett mycket större om-
råde än vad vi trott och efter tre och 
en halv timma och några kilometer, 
hukande och kvistar i ansiktet, var vi 
framme och möttes av kritik av hur 
lång tid det hade gått.                                                                                                       

Tiden gick, vi började bygga ett 
vindskydd som vi skulle sova i med 
en eldstad och reflektor, presenning 
och granris. Egentligen var det rätt 

LOTUS 2022

Eldningsmoment.

Ska man vara helt ärlig visste vi nog inte riktigt vad 
det var för övning. För några var det bara ännu en 
kurs inom Flygvapenfrivilliga, en lite längre sådan än 
i vanliga fall. Man hade hört från en del att det skulle vara 
väldigt kul. På grund av pandemi har vi ofta fått träna på samma 
saker som hur man använder redskap på rätt sätt, tänder eld med 
tändstål osv på de kortare övningarna och vi har även gått korta 
sträckor med små kartor. 
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så mysigt. Efter resterande timmar av små tävlingar 
som var att man skulle ta på regnställ och strumpor så 
snabbt som möjligt komma ihåg saker, samarbeta med 
varandra och använda sin reaktionsförmåga satt vi där 
på kvällen, eller snarare låg, i vårt låga lilla kryp-in. 
Vi lät ansiktena värmas av tämligen stora lågor i det 
disiga och blöta vårvädret med sjön i bakgrunden. Det 
småregnade lite, men det verkade inte störa någon den 
kvällen. Vi skulle, innan klockan slog 06.00 riva hela 
förläggningen, plocka in allt och gömma våra spår så 
gott vi kunde och sen gå två kilometer. På nästa plats 
var det fler moment, tävlingar där man skulle bedöma 
avståndet till olika punkter och även direkt efter det 
var det en längre promenad. När vi kom fram fortsatte 
momenten och den tävling som var absolut mest kaos 
var en tävling där instruktörerna hade knutit fast ett 
rep i ett träd och man skulle använda repet till att dra 
sig från ena punkten till den andra genom att förflytta 
sig på rör. Tre personer stod på en träpall, sedan fick 
man komma på en taktik hur man skulle göra. Vi fick 
även prova på att rädda en civil “skademarkör” som 
ramlat i skogen och där vi fick använda våran lärdom 
med stabilt sidoläge, LCABCDE, lägga förband. Vår 
sjukvårdare fick utvärdera vårt arbete vilket var både 
lärorikt och roligt eftersom man fick se hur en situation 
kan se ut i verkligheten. Senare mot kvällen var det 

dags för nästa förläggning, precis som det vi rivit 
samma morgon, men halvvägs igenom får vi 

Byggande av förläggning. Ett klurigt sätt att förflytta sig på.

besked om att vi måste flytta igen för att vi inte fick 
ha förläggning på den platsen. Då i irritations hetta 
hoppades vi alla återigen på att det egentligen betydde 
att vi skulle till kasern, men det hände inte och vi fick 
påbörja ett tredje bygge samma kväll. Humören 
utmanades och vi var alla trötta och lättirriterade, 
inget gick som det skulle. Motivationen i gruppen 
låg i botten tills instruktörerna tog hand om oss, 
frågade om stridsvärde och vi kom gemensamt fram 
till att befälet styr upp förläggningen så att vi kunde få 
sova snabbare. Till en början fick vi oss alla ett skratt 
i misär när vi blev tillsagda att ännu en gång, en tredje 
gång, riva det vi hunnit bygga. Det visade sig dock bli 
bättre för slutresultat och även den här kvällen fick vi 
en plats att sova på och ett fulländat läger. Vi får även 
skjuta, träna mer sjukvård och andra småmoment 
innan vi åker tillbaka till kasern för vård av utrustning 
mm, vi får också reda på resultaten från alla små- 
tävlingar. Trots alla misstag vi gjort var det lärorikt. 
Bland det roligast med sådana här övningar och kurser 
är att när vi slå samman allt vi lärt oss i olika delar till 
en enda stor del. Jag själv lärde mig även en hel del 
saker här "in action" så att säga, att göra saker en gång 
för alla som jag tidigare bara sett på en genomgång och 
glömt bort. Mina största utmaningar var problem med 
fötterna, och jag fick skavsår och svårare att gå vilket 
gjorde att de långa vandringarna blev extra jobbiga. 
Jag fick dock väldigt bra hjälp av både befäl och mina 
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kompisar och slapp överanstränga mig 
mer än behövligt, och fick tänka  extra 
på att man ska lyssna på när  kroppen 
säger ifrån. Men, till sist, människorna 
där gör stor skillnad också och det är 
kul att märka hur nära man kan komma 
vissa och hur alla hjälper alla utan att 
tänka en extra gång. Jag ska inte ljuga, 
den här övningen var rätt så jobbig 
ibland och det tyckte vi alla. Vi 
somnade så fort vi satt oss en stund, 
men det var väldigt kul och även 
mysigt. Samt spännande att utmana sig 
själv och göra saker på sätt man inte 
kommer i närheten av i vardagen. 

RASMUS SÖDERHOLM OCH 

LINNÉA LÄRKERT / FVRF-MITT

Är vi rätt- kolla kartan.

Ett sjukvårdsmoment.
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Sagamarsch 2022
Den 25 augusti flög vi, 
ett par ungdomar från 
region Syd, upp till 
Östersund för att delta i 
årets Sagamarsch. 
Vi hade höga förvänt-
ningar och återvände 
med blåsor på fötterna, 
avklarat soldatprov och 
minnen för livet.

Region Syd samlade.

Är dina 
medlemsuppgifter 
aktuella?
Annars finns det risk för att du inte får dina löneuppgifter,  
missar medlemstidningen samt kallelser till kurser och övriga 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 2023 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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Fredagen började enkelt med en lyxig frukost 
på Max. Efter vi hade ätit hamburgare 
klockan 9 på morgonen gick vi till stationen 
där en buss till Norge väntade oss. Tre tim-
mar senare var vi i Stiklestad, där vi möttes 
av redan uppsatta tält, det uppskattades rejält.

Lördagen började 0530, då hade vi 25 kilo-
meters marsch framför oss. Vi klev på 
bussen som lämnade av oss vid skalstugan 
där marschen började. Sent glömmer vi den 
vackra fjällmiljön vi marscherade genom. 
Framåt lunch var vi framme vid rikets gräns, 
där njöt vi av underbara torra mackor och 
blaskigt snabbkaffe, alltså en riktig krigar-
lunch. Eftersom vi även gick Soldatprovet 
behövde vi komma i mål innan kl 1400, 
vilket inte var några större problem. Efter 
middagen och en efterlängtad dusch fick vi 
träffa våra motsvarigheter, norsk hemvärns- 
ungdom, som blev ett väldigt trevligt möte. 
Jag talar nog för alla när jag säger att mid-
dagen vi fick på kvällen uppskattades rejält. 
Även om den tydligen var gjord på överkörda 
grävlingar. 

På söndagen klev vi upp kl 0500 för att 
riva förläggningen, innan dagens marsch. 
Marschen utgick ifrån Stiklestads kultur- 
center, denna dag tog fötterna betydligt mer 
stryk eftersom vi gick en del på asfalt.  
Efter ytligare 24 km marscherade vi den  
sista sträckan i formation, 23 ungdomar i 
gröna kläder med slarvigt putsade skor, fram 
till Stiklestad kulturcenter där vi togs emot  
av applåder och kameror. Vi fick även ta 
emot våra soldatmärken. Inte ofta man blir 
stolt över en liten brosch. Efter avklarad 
marsch och soldatprov fick vi den näst  
godaste måltiden under vår resa, en stabil 
tvåa efter löjtnant Leif Åhlins thai mat gjord 
på överkört norskt vilt. Därefter väntade en 
lång hemfärd och det roligaste på hela 
resan, nattåg. 

Stort tack till alla som var med, särskilt tack 
till ledningen ifrån region Mitt som gjorde 
denna helg möjlig. Får vi chansen kommer vi 
gärna upp igen! 

TEXT: JOHAN LAWRENCE OCH REBECCA 
GÖRANSSON / FVRF SYD
FOTO: JOHAN LAWRENCE / FVRF SYD

Hela  truppen samlad uppe på fjället.

I denna vackra miljö marscherade vi.

På topphumor efter rast med morötter och kaffe.
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MÖTE med regionernas 
styrelseordförande och 
kanslister
Den 19–20 november samlades Flygvapen- 
frivilligas sex styrelseordförande med kansli- 
chefer till möte i Stockholm. På programmet 
stod bland annat, riktlinjer för 2023 (RIL), 
regionala redovisningar avseende verksamheten i  
regionerna, X-befattningar och info om kommande 
H FRIV Stöd. 
Mötet öppnades med att RFS ordförande Mats 
Karlström hälsade deltagarna välkomna och hade 
en kort information om arbetsläget inom RFS. Vår 
Generalsekreterare, Lennart Thomsen, berättade 
om vad som är på gång inom FM och inom FVRF 
olika verksamhetsområden. Syftet var att vi samt-
liga skulle ha en och samma ”lägesbild” att utgå 
ifrån inom våra regioner. 

Därefter hade utvecklingschefen Jan-Åke Johans-
son en mycket intressant information om pågående 
arbete inom olika utvecklingsområden samt hur ar-
betet med att bla tydliggöra information om FVRF 
verksamhet, främst då på vår hemsida.

Utbildningschef Rickard Törnstråle berättade 
om hur arbetet med våra frivilligbefattningar i  
Flygvapnets basförband fortskrider, sk X-befatt- 
ningar. Det som ser ut att bli FVRF uppgifter  
inom detta område är att vi ska ansvara för de  
två första kurserna, Intro FV och Grundkurs FV, 
samt att vi får rekryteringsansvar för  
”Trossoldater” (arbetsnamn tillsvidare),  
benämningen är inte fastställd än.

Naturligtvis fick såväl kanslister som regionernas 
styrelseordförande tid att dryfta egna frågor i såväl 
smågrupper som i storforum. Arbetsbeskrivningar 
och arbetsmetoder diskuterades och uppdaterades. 

Deltagarna riktade ett tack kansliet för en mycket 
trevlig och givande helg samt för fint anordnad 
gemensam middag på lördagskvällen. Styrelseord-
föranden och kanslisterna var mycket nöjda med 
mötet och önskar även framgent ha denna form av 
ett årligt återkommande möte.

LARS PETTERSSON / FVRF-SYD

GS Lennart Thomsen.

Mötesdeltagarna samlade.

Utbch Rickard Törnstråle.

Utvch Jan-Åke Johansson.
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Air Camp, en kurs utöver det vanliga
Under höstlovet vecka 44 genomfördes Air 
Camp 2022 på Norrbottens Flygflottilj F 21. 
Det är en kurs i Flygvapenfrivilligas regi, där 
ungdomar från hela landet i åldrarna 18 
till 20 år, som tidigare har genomfört Som-
markurs/grundkurs, Fortsättningskurs samt 
påbörjat Ledarkurs/Praktikkurs deltar. 

Norrbottens 
flygflottilj F 21

Under kursen får eleverna möjlighet att på 
ett mer ingående sätt få kännedom om och i 
vissa fall även prova på, Flygvapnets olika 
yrken. Bland annat gavs det tillfälle att 
besöka fälthållningen och den egna brand-
stationen samt få prova på att köra några 
av de stora arbetsmaskinerna som finns på 
basen. Eleverna fick även en flygtur över 
vackra Norrbotten med en helikopter NH 
90, i dagligt tal kallad HKP 14. Allt detta 
toppades med en del fysisk träning.
Det är den bästa FVRF-utbildningen hit-
tills, säger en av deltagarna. 
Flygvapenfrivilliga vill med kursen sprida 
kunskap samt ge eleven en djupare inblick 
om vad det innebär att göra värnplikt, 
tjänstgöra som specialistofficer, officer 
eller civilanställd i Försvarsmakten och då 
främst Flygvapnet. 

TEXT: TORD WALLIN FVRF
FOTO: JOAKIM VIDGREN F 21

Flygtur - alltid spännande.
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F 21 arbetsmaskiner.
Flygtur - alltid spännande.

Kursen framför HKP 14.

SOMMARKURS I
FLYGVAPNET

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

www.fvrf.se

Från den 1 januari 2023 kommer ungdomar kunna söka Sommarkurs  
via Flygvapenfrivilligas hemsida www.fvrf.se

samt få information om vad man får uppleva på en sommarkurs
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HÖSTKURS 
i region Väst

Under vecka 44 genomfördes  
FVRF Väst höstkurs. 

Kursen inleddes med en lugn onsdagskväll för 
ungdomarna, för att sedan dra igång ordentligt på 
torsdagen med blandat orienteringstävling till ung-
domsidrottsmärket och utbildning på Ungdomsvap-
en 22.Long. Fredagsmorgonen inleddes med 
en trevlig överraskning med avmarsch mot 731 
Transportflygdivisionen, där TP84 Hercules stod 
redo att ge ungdomarna en mycket uppskattad och 
efterlängtad flygtur, vars höjdpunkter inkluderade 
att få se Läckö Slott genom den öppna lastrampen. 
Efter många timmars torrövning under torsdagen 
fick ungdomarna sedan äntligen komma ut på sk-
jutbanan och omsätta teorin i praktiken med skytte 
på 50 m - också detta för ungdomsidrottsmärket. 
Många glada miner syntes efter skjutningen och 
den goda stämningen följde med in i nästa moment, 
förläggningstjänst. Ungdomarna delades in i tältlag 
och fick i uppgift att upprätta förläggning. Arbetet 
flöt på bra, tältlagscheferna fick ett smakprov av 
ledarskap, och en insikt i vikten av att jobba som 
en grupp. Med förläggningen färdigställd fick de en 
välförtjänt skön natts sömn i sina respektive tält.

Förläggningen bröts nästa morgon och ungdomarna 
lämnade platsen med en god stämning och vets-
kapen att man aldrig kan ha för mycket granris. 
Därefter inleddes vården av samtlig materiel som 
använts under fältdygnet - inklusive våra vapen. 
Större delen av lördagen lades på teori gällande 
”Kallt Väder”, där de bland annat fick diskutera 
egna erfarenheter och åtgärder. Som en förlängning 
av utbildningen fick ungdomarna själva, i grupp, 
planera byggande av bivacker. Efter att ha presen-
terat sina tilltänkta bivacker i storforum fick de 
återigen ge sig ut i fält, den här gången för att ge-
nomföra bygge av bivack. Slutligen fick dagen ett 
mycket uppskattat avslut med den traditionsenliga 
grillen över öppen eld.Flygtur med Tp 84.
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Kursens sista dag innefattade praktiskt moment i ”Kallt Väder”, i 
form av att prova på att värma frusna fötter i sina kamraters arm-
hålor, vilket gav blandade reaktioner. Avslutningsvis utvärderade 
ungdomarna kursen, med genomgående positiva kommentarer. 
Allt som allt har det varit en händelserik och rolig kurs som gett 
mersmak.

TEXT: JOSEF FAST OCH AGNES TORESSON/FUNKTIONÄRER 
FOTO: ULRIKA LEIJON

Förberedelser för vapentjänst.

Grillkväll-smakar bra.

Så var det den 
viktiga vården.
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Jag heter Ingemar Adolfsson och har nyligen gått i pension 
efter en lång karriär i Försvarsmakten. Jag och min fru har två 
vuxna barn och fyra barnbarn. Vi har ett hus söder om Falken-
berg och en lägenhet i Kungälv. Jag ser fram mot att arbeta 
för FVRF inom RFS och hoppas kunna bidra med min erfar-
enhet från både flygvapnets basverksamhet och försvarsmak-
tens behov i utbildningsverksamheten och i krigsförbanden. 

Mina verksamhetsområden i försvarsmakten är allt från  
teknisk tjänst till försvarsattaché. Jag har bl. a i mina befatt- 
ningar som chef flygbasbataljon och flottiljchef vid Såtenäs 
kommit i kontakt med frivilligverksamheten. Vidare har jag 
arbetat med flygvapnets basverksamhet på försvarsmaktens 
högkvarter och som chef för en utvecklingsenhet för flygbas-
systemet på taktisk nivå. 

Försvaret står inför många utmaningar för att kunna verkställa 
de politiska besluten m.h.t. omvärldsutvecklingen. Jag hoppas 
att kunna bidra till RFS arbete och därmed medverka till  
försvarsmaktens och flygvapnets utveckling. Detta handlar 
inte bara om tillväxt utan också att ta hand om nya krav från 
bl. a ett kommande Natomedlemskap och civilsamhällets 
ökade krav på förmågor vid kris och krigstider. 

MED VÄNLIG HÄLSNING,
INGEMAR ADOLFSSON

BEREDSKAPSDAG 
i Sölvesborg
Den 7 september inbjöds FFO att delta vid en informations- 
dag på biblioteket i Sölvesborg och informera om dess  
verksamhet. Från FVRF Syd deltog Oskar Nilsson och  
Lars Petterson. Dagen var givande och vi fick tillfälle att 
svara på frågor och samverka med andra FFO. Dagen  
avslutades med att Lars Wilderäng, författare, talade om  
prepping, krishantering mm samt om sina böcker.

TEXT OCH FOTO: LARS PETTERSSON / FVRF SYD 

Ingemar Adolfsson.

Oskar Nilsson FVRF S informerar vid Beredskapsdag.

NY LEDAMOT 
i Riksförbundsstyrelsen
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Ungdomar, utbildningsledare och FVRF 
kansli träffades på Rosersberg, norr om 
Stockholm. De fem regionerna var väl rep-
resenterade både av ledare och ungdomar 
vilket alltid ger större genomslag på de 
grupparbeten som vi utförde under denna 
helg, vilket också uppskattandes av del- 
tagarna.

Dagen inledes med några informationspunk-
ter från kansliet som handlade om det aktu-
ella läget, utbildning, FVRF historia, vision 
samt om framtiden. Ungdomsrådet genom-
fördes i största del som grupparbete, där 
det både var ungdomar och ungdomsledare 
blandat från regionerna. Där diskussionerna 
var om bl.a. hur fungerar verksamheten, hur 
information sprids, avtal, vision, värdegrund 
och uppförande koden. De grupparbete som 
genomfördes togs även upp i storforum.

Efter en lång förmiddag av stillasittande fick 
vi ett väl genomfört fys-pass, som alltid är 
nyttigt och uppskattat. Under rådet fick även 
ungdomarna tid för diskussioner, där samti-
digt ungdomsledarna fick tillfälle att samlas 
och prata om verksamhet och framtid. Det 
är ett fantastiskt tillfälle att få träffas, 
diskutera och lyfta saker som gagnar alla. 
En kärnpunkt är att det händer så otroligt 
mycket och vi är under utveckling.

Ungdomsrådet är ett viktigt verktyg för att 
utveckla ungdomsverksamheten. Både  
ungdomar och utbildningsledarna får där 
möjlighet att utbyta erfarenheter och nya 
idéer som de kan ta hem för att utveckla 
den regionala verksamheten. Likaså är rådet 
viktigt för att förhindra ryktesbildning.  
Rykten om vad som sker i regionerna kan 
om man har otur växa till stora problem men 
om alla frågetecken kan rätas ut under rådet 
har vi mycket att vinna.

TEXT: ULRIKA LEIJON
FOTO ULRIKA LEIJON, ANNA BLOMLÖF

GS Lennart Thomsen öppnar årets Ungdomsråd.

Här tar vi en paus i arbetet.

Sa har glad är man efter genomfört fys-pass.

FLYGVAPENFRIVILLIGAS 

Ungdomsråd
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När jag fick uppgiften i december 2010 av vår dåva-
rande GS, Roland Sterner visste jag inte att det var ett 
uppdrag som skulle sträcka sig över 12 år. Jag arbetade 
fram till 2018 med Sven-Owe Andersson som färdig-
ställde tidningen för tryck på Ljungbergs tryckeri i 
Klippan. 

Från 2019 tog Lena Mårtensson, med sin firma Mum-
rik-Reklam, över uppgiften att färdigställa tidningen 
för tryck på samma tryckeri där hon har sitt ordinarie 
arbete. 

FVRF kansli i Stockholm kommer nu att ta över ans-
varet för att samla in reportage från er ute i verksam-
heten och leverera tre tidningar per år till er medlem-
mar. Lena Mårtensson kommer att fortsätta sitt arbete 
med att färdigställa och se till att ni får en trevlig och 
innehållsrik tidning även i framtiden.

Tack 
för

 mig!
Lars Pettersson med tidning nr 1 år 2011.

Jag kommer att ha kvar mitt uppdrag som kanslichef i 
region Syd. Jag kommer också att ha kvar uppgiften att 
vara en resurs för GS vad gäller arbete med info-mate-
riell, medlemsstatistik mm samt att stödja och hand- 
leda nya kanslichefer.

Till sist, ett stort TACK för att ni läser och uppskattar 
vår tidning samt att så många av er sänder in bilder och 
artiklar, fortsätt med det!

MED FRIVILLIGHÄLSNINGAR!     
LARS PETTERSSON

Bäste medlem och läsare av vår medlemstidning Flygvapenfrivilliga, 
den tidning du nu läser är den sista där jag ansvarar för inhämtning 
av bilder och artiklar samt att göra en sammanställning till tidning 
som sedan vår Generalsekreterare godkänner för tryck.
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Under eftermiddagen fick stämmo- 
deltagarna lyssna på ett intressant och 
informativt fördrag av stf Flyg- 
vapenchefen, brigadgeneral Tommy 
Petersson, som uppehöll sig inom 
området flyg och bastjänst samt om 
framtiden, Tommy berörde också 
det kommande inträdet i NATO. Vi 
fick också klart för oss under före-
draget att vi som frivilliga behövs i 
Flygvapnets förband och att vi låg 
väl framme i vårt rekryterings- och 
utbildningsarbete. 

Efter föredraget övergick eftermid- 
dagen sedermera till stämmo- 
förhandlingar där riksförbunds-
styrelsen inledningsvis redovisade 
de motioner och propositioner som 
skulle avhandlas i de olika utskotten. 
Stämmoarbetet präglades av hög  
aktivitet i såväl utskottsarbetet 
som vid de öppna och konstrukti-
va diskussionerna vid gruppernas 
redovisning i storforum. Verksam-
hetsberättelserna med balans- och 
resultaträkning redovisades och det 
beslutades om ansvarsfrihet. 

Tack 
för

 mig!

FLYGVAPENFRIVILLIGAS 

Riksstämma i Linköping
Riksstämman genomfördes 
i Linköping den 15 till 16  
oktober med ca 50 del- 
tagare. Stämman öppnades 
med ett välkomstanförande 
av Riksförbundsordförande 
Gunnar Holmgren som 
också stod för ordförande- 
skapet under de två  
stämmodagarna. 

Brigadgeneral Tommy Petersson. Revisor Agnetha Olsson.

Valberedningens  ordforande Ola Gynäs 
med förslag på ny styrelse.

Utskottsarbete i olika arbetsgrupper.

FVRF ordförande Gunnar Holmgren till 
höger och GS Lennart Thomsen.

Riksstämmans deltagare samlade 
till förhandlingar.
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Riksförbundsstyrelsen nya sammansättning 2023-2024.

Stämmans deltagare samlade inför middag.
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Kvällen avslutades med en välsmakande och 
fint uppdukad stämmomiddag. Vid middagen 
förrättades det medaljutdelning där FVRF 
Förtjänsttecken tilldelades Stein Brevemark 
och Kristina Zetterström, Kungl. Silvermedalj 
tilldelades Peter Petersson. Under middagen 
hölls ett antal trevliga och tänkvärda tal, 
kvällen avslutades med kaffe mm i små- 
grupper där gamla minnen och nya utmaningar 
avhandlades.

Stämman avslutades på söndagsförmiddagen 
med redovisning av de olika utskottens ar-
beten med påföljande stämmobeslut. Sittande 
styrelse omvaldes i stort, de två ungdomsle-
damöterna, som byts vid varje stämma, blev 
för nästa period Leo Ohlson och Emely Ravan 
Serrano. En ny ledamot tillkom, Ingemar Ad-
olfsson (läs om dessa tre på annan plats i tid-
ningen). Efter lunchen skildes deltagarna efter 
en trevlig och givande stämma med många 
nya uppgifter att ta tag i under de kommande 
två åren. Ett stort, tack till alla deltagare, 
gäster och medlemmar som var där och gjorde 
Flygvapenfrivilligas stämma till en mycket 
trevlig och givande helg.

LARS PETTERSSON / FLYGVAPENFRIVILLIGA

Kvällens tre medaljörer.

Mingel inför middagen.

Till bords för en god middag.
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Flygvapenfrivilligas  Flygvapenfrivilligas  
utbyte med  utbyte med  

Royal Air Force Air CadetsRoyal Air Force Air Cadets

Pandemin har satt sina spår och det årliga utbytet med RAFAC har 
under tiden varit vilande. Det är till mångas glädje att utbytet i år 

kunde ske. Tidigare i somras åkte ett antal ungdomar från FVRF olika 
regioner med följebefäl till Storbritannien för att påbörja utbytet.

RAFAC Flygskolan
Simulaterövning.
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Den 23e augusti var det återigen dags! Planet landade på  
Arlanda med totalt 11 personer från Storbritannien och  
RAFAC, 9 elever och 2 följebefäl. Väl på plats mötte  
följebefäl från FVRF upp britterna. Annorlunda för i år är  
att inga svenska ungdomar deltog under utbytet i Sverige. 
Fullastade i två minibussar påbörjades resan med första  
destination Helikopterflottiljen i Linköping. Denna dag var 
det bara inkvartering och sova som hanns med, då samtliga 
var trötta efter den långa resan.

Första dagen i Linköping blev ett besök på flygskolan, där 
fick man träffa blivande piloter och se deras utbildning.  
Efter en längre genomgång fick britterna prova en traditionell 
svensk fika, som inte skulle bli deras sista. Efter fika blev 
de en kortare åskådning av några starter av SK 60 och JAS 
39. Innan det var dags för lunch fick man prova flygsimula-
torerna, vilket var en av höjdpunkterna för många. Därefter 
besöktes flygvapenmuseum, som inleddes med att vi fick gå 
runt själva och kolla på det man själv ville se, för att sedan 
avsluta med en guidad tur och kolla på vraket av den  
försvunna DC3an.
Under kvällen genomfördes en mer formell presentation av 
samtliga samt en sväng in till stan för inhandling av godsaker.

Efter en god nattsömn var det åter dags för nya besök.  
Under förmiddagen förevisade 4 BasE lydnad, patrullstig  
och eftersök med hjälp av FV tjänstehund, som är en del av 
det viktiga arbetet med att upprätthålla säkerheten på och 
kring flygbasen. Under eftermiddagen blev de flygning med 
inte mindre än vår Helikopter 16 även kallad “black Hawk” 
detta var ett mycket uppskattat besök bland både svenska och 
brittiska besökare.

C FV och RAF Air Cadets 2022.

Air Vice-Marshal Simon Edwards.
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Fredagen blev en fullspäckad dag med återresa tillbaka 
till Stockholm med ett stopp på Saab för att titta på 
delar av produktionen av JAS 39 Gripen. Väl i Stock-
holm blev det ett besök på Flygvapnets minneshall på 
Tre Vapen, där det hölls en tyst minut för Flygvapnets 
fallna hjältar. På kvällen ägnades fritiden åt ett besök 
på Sveriges största galleria, Mall of Scandinavia, som 
också blev dagens sista aktivitet.

En dag som många tyckte var lång men även en av de 
roligaste, var besöket på F16 i Uppsala, där Flygvap-
net höll årets traditionella huvudflygdag. Flygvapnet 
och övriga Försvarsmakten visade upp sin spännande 
verksamhet med en mängd olika förevisningar på 
marken och många fina uppvisningar i luften. Info-tält 
från de Frivilliga försvarsorganisationerna, där i bland 
Flygvapenfrivilliga, samt en mängd olika bidrag från 
våra grannländer och övriga NATO förevisades. Dagen 
kröntes av ett hedervärt besök i VIP-tältet hos flyg- 
vapenchefen, Generalmajor Carl-Johan Edström, och 
vi fick alla mottaga chefens Coin. Vid samma besök 

fick vi även träffa och samtala med den brittiske  
Assistant Chief of the Air Staff Air Vice-Marshal  
Simon Edwards. 

Förhoppningsvis utvilade efter veckan var det under 
söndagen dags för ytterligare ett museibesök, denna 
gång på armémuseet, där nästintill varje person kom  
ut med en souvenir. Där inne fick vi se armens hela 
historia, från flera hundra år tillbaka, till modern tid. 
En promenad till gamla stan, för att beskåda vakt- 
ombyte vid kungliga slottet. Efter det väntade en lång 
biltur ner till Skaraborgs Flygflottilj F 7, för att få en 
välförtjänt god natts sömn.

Ny dag, nya möjligheter, måndagen var det JAS 39 
Gripen som stod i fokus. Dagen bestod av en rundtur i 
hangaren samt en uppvisning i hur man klargör strids-
flygplanet. Resten av dagen blev det simulatorflygning 
liksom Sk 60 var det mycket uppskattat för samtliga. 
Till kvällen blev de lite skog och natur där det besöktes 
grottor och fina utsiktsplatser.

RAFAC besöker Strils LSS.
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RAFAC Flygskolan i en Sk 60.

RAFAC före flygtur Tp 84.
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Under tisdagen blev det återtransport till Uppsala 
med TP 84, även kallad C-130 Hercules, som är ett 
transportflygplan. Väl i Uppsala fick vi se en fin utsikt 
över flottiljen från flygledartornet. Efter lite lunch 
var nästa stopp ett besök på StrilS, där Flygvapnet 
utbildar flygstridsledare och luftbevakare. 
Efter några timmar var även förarna åter i Uppsala 
och kvällen bestod av avslutningsmiddag och 
diplomutdelning. 

Efter att ha samtalat med flera av besökarna under 
denna tid, verkar majoriteten tycka att det varit en rolig 
och givande tid, som de alltid kommer att minnas och 
bära med sig med värme. Som följebefäl från svensk 
sida, känns det både ärofyllt och hedrande, att få en 
sådan möjlighet att delta.

Flera dagar har nu gått och ett fullspäckat schema har 
gåtts igenom. Det var med blandade känslor av att 
vilja vara kvar med nya vänner och roliga besök som 
hemlängtan hade vuxit sig stor, så kom dagen och det 
var dags för våra vänner från Storbritannien att åka 
hem igen.

TEXT: JOSEFINE KINDSTRÖM FVRF
FOTO: FÖRSVARSMAKTEN

Commander of the Swedish Air Force.
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När vi kom till F21 för en veckas utbildning började 
vi med att tejpa våra fötter. Detta för att förebygga 
skavsår och i slutet av veckan kunde vi konstatera att 
endast två personer hade fått lindriga skavsår, alltså 
var det ett vinnande koncept att tejpa fötterna i före-
byggande syfte. Men att tejpa varandras fötter är inte 
så smärtfritt som man kan tro. För vissa innebar detta 
att man behövde raka sina vader för att få tejpen att 
fästa.  

Vår andra dag på flottiljen började med att vi fick lära 
oss att sätta en CAT, Combat Application Tourniquet. 
Somliga vågade dra åt Tourniquetn mer på sin kamrat 
än andra vilket lämnade blåmärken och andra fäll-
de några tysta tårar för den smärtan som inte går att 
beskriva. Innan vi åkte hem i slutet på veckan så hade 
vissa kvar blåmärken som en liten souvenir från årets 
höstkurs och hoppet om att aldrig behöva använda en 
CAT på riktigt, men nu med vetskapen om hur man 
gör ifall olyckan skulle vara framme.  

Höstkurs i region Nord
Höstlovet, som även kallas för läslov numera, innebar för 
oss 26 elever som tog oss till F 21 under lovet inte ut på 
att läsa böcker utan det gick ut på att läsa kartor och  
bygga upp erfarenheter och kunskaper som kan rädda liv.  

»
Vi fick även möjligheten att besöka Hertsö 
brandövningsfält där vi lärde oss hur man släcker 
bränder med pulversläckare i en trefot samt brand i 
kläder på en docka. Detta är kunskap som är viktig att 
ha och kan rädda byggnader och människor vid brand. 

Övning ger färdighet, dagen då det var dags att  
marschera ut genom grindarna och öva på att bo i 
fält var kommen. Det vi kan konstatera är att övning 
ger just färdighet och att den tredje och sista natten 
var värmen i tälten som jämnast och det var kanske 
som lättast att vara en heldag i skogen jämfört med 
den första. Att vistas ute i fält och bygga förläggning 
kan även vara jobbigt, vi valde därför att krypa ner i 
sovsäckarna i de varma tälten redan kl 2200 de flesta 
av nätterna. Att väcka personer mitt i natten för att 
säga åt dem att det är deras tur att ta över som eldpost 
är lättare sagt än gjort. En person valde att sätta sig upp 
se den då sittande eldposten i ögonen och säga ”Strög” 
för att sedan lägga sig ner och fortsätta sova, vilket 

Höstkursens gruppbild
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gjorde att det krävdes ett till försök några minuter 
senare för att få personen att vakna. Sen finns det även 
personer som är så svåra att väcka att två personer 
måste kolla pulsen för att säkerställa att personen fort-
farande lever. Alla kan nog hålla med om att ljudet från 
elden och värmen nere i sovsäcken är ganska jobbig att 
lämna kl 0200 men underbar att få gå att lägga sig till 
igen en timme senare. 

Bildförstärkare gen. 1, Span 4 och Bildförstärkare 
hemvärn ”Rysskikare” var de mörkermedel vi fick  
möjligheten att prova på. Det var något som var utöver 
det vanliga och vi alla kunde efteråt konstatera att det 
var kul att det gick att se så pass bra och långt i det 
annars så kompakta mörkret där vi knappt kunde se 
varandra. Vi hade även tur med vädret för så fort vi 
var klara kom dimman sakta smygande och la sig över 
förläggningsplatsen som ett mjukt täcke.  

För som sig bör så avslutades även denna kurs med 
en fälttävlan där fyra lag gjorde upp mot varandra i 
bland annat att göra eld, bygga bår, kast med blind 
handgranat och att svara rätt på frågorna på det olika 
UPK:erna. Men även förmågan att bygga ihop ett ord 
utifrån de bokstäverna som funnits att samla på sig 
under orienteringen sattes på prov, något alla grupper 
klarade av och ordet blev SOLDATKÖK. 

Sista dagen fick vi besök av flottiljchefen, överste 
Carl-Fredrik Edström, som berättade mer om hur verk-
samheten på F 21 bedrivs och deras uppgifter. Vi fick 
även höra hur man i Umeå på SkyddC arbetar med 
CBRN av en våra instruktörer som till vardags arbetar 
där. Båda presentationerna var lärorika och mycket 
intressanta och kan ha väckt nya drömmar hos en del 
av oss. 

Att säga hejdå till varandra och instruktörerna efter en 
kurs som denna och få komma hem är såväl skönt som 
jobbigt, men vi är tacksamma över allt vi fått göra, lära 
oss och är redo för fler utmaningar på F 21. Tack till 
alla som gjorde denna vecka möjlig för oss att genom-
föra! 
 

TEXT: TINDRA BOQVIST, REGION NORD 
FOTO: L-G SANDGREN, REGION NORD 

 

Lägerelden klar-kanske grillning.Tävling i armhävningar-tufft.
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Övning i bårtjänst.

Övning i förläggningstjänst.



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 2022.
Vi ser fram mot fortsatt gott samarbete under 2023.
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