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Det här numret av Försvarsutbildararen har
givits ett brett utskick. Utöver att våra över 26 000
medlemmar får var sitt exemplar och självfallet
våra två större uppdragsmyndigheter – MSB och
Försvarsmakten – väljer vi nu att också adressera
alla kommuner, länsstyrelser och de olika bevak
ningsmyndigheterna. Vi gör det med syftet att öka
kunskapen om Försvarsutbildarna och det ideella
arbete som utförs till stöd för samhällets försvar.
Låt därför gärna tidningen ligga framme i personal
rum och i övrigt exponeras bland allmänheten.
Det senaste decenniets snabbt försämrade
omvärldsläge och ett allt mer teknikintensivt och
sårbart samhälle har inneburit att statsmakternas
och uppdragsmyndigheternas förväntningar och
syn på frivilligheten succesivt förändrats. Det är få – om ens någon – som idag
inte ser möjligheten med den adderande effekt vi frivilliga tillför. Försvars
utbildarna har inte behövt övertalas eller låtit sig överraskas av den förändrade
spelplanen. Tvärtom. Genom förutseende beslut på Riksstämman 2012 och
därefter år 2017 har en framåtriktad verksamhetsidé formulerats som möjlig
gjort en gemensam syn på vår utveckling och där vi står idag; ett starkt och
modernt Försvarsutbildarna med ett verksamhetsomfång som sträcker sig från
den enskildes säkerhet till hela samhällets försvar.
Många är våra nya medlemmar som valt Försvarsutbildarna just för att
engagera sig i ”det nya”. Det möjliggörs genom Försvarsutbildarnas många
duktiga funktionärer i våra förbunds- och föreningsstyrelser, i roller som
instruktörer och kursledningar för militära och civila uppdrag samt vid våra
olika medlemsaktiviteter. Allt fler av våra medlemmar har också fått sin första
kontakt med oss genom krisberedskapsinformationen För Din Säkerhet!
Åtskilliga hundratals samhällsmedborgare kommer årligen till de prova-påhelger; Military Weekend´s som vi organiserar. År 2017 var över hälften kvinnor
och med en stor andel första och andra generationens svenskar. 8 av 10 säger i
utvärderingar att de önskar fortsätta in mot avtal i försvaret. Det är att på riktigt
bidra till att försvaret blir en spegelbild av samhället; folkförankring!
Jag kan ibland möta företrädare från våra uppdragsmyndigheter som ser
alltför snävt på frivilligheten. Vi reduceras till personalförsörjning av frivilliga
till olika beredskapsmyndigheter – även om det i sig är ett mycket viktigt upp
drag. Men vi representerar något betydligt större. Vi står för en bred förankring
av totalförsvaret. Vi gör det genom försvarsupplysning, rekrytering, utbildningar
och verksamheter till stöd för samhällets robusthet och vi gör det inte minst
genom vår ungdomsverksamhet – Försvarsungdom.
Folkförankring förpliktigar. Stadgemässigt följer vi därför en demokratisk
arbetsordning och vi är partipolitiskt obundna. Sakpolitiskt stödjer vi dock ett
till omvärldsläget starkt och modernt totalförsvar där frivilliga ingår. Vi delar
vår värdegrund med Försvarsmakten och i vårt bemötande människor emellan
ska allas lika värde respekteras. Försvarsutbildarna verkar för ett inkluderande
arbetssätt där alla, oavsett aktivitetsnivå som medlem, kön, ålder, etnisk
ursprung, religiös övertygelse, sexuell läggning, politisk åskådning eller funk
tionshinder ska känna sig välkomnade och respekterade. Vi tar tydligt avstånd
från våldsbejakande extremism, exkluderande synesätt och avvikelser från de
mänskliga rättigheterna.
Vi är Försvarsutbildare.

BENGT SANDSTRÖM, generalsekreterare
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chefredaktören
Vi är viktiga för totalförsvaret
Efter några månader i
mitt nya jobb som försvars
utbildarnas kommunikations
chef och ansvarig för civila
uppdrag kan jag konstatera den
imponerande bredd som vår
verksamhet täcker in liksom
den höga kompetens som ni
medlemmar har.
Vi behövs och vi är viktiga för
att bygga upp ett nytt svenskt
totalförsvar. Det är ett arbete
som kommer att kräva mycket
där den enskildes engagemang
och vilja till kontinuerlig fort
bildning är avgörande för den höga kvalitet vi eftersträvar
hos alla våra medlemmar med avtal. Det gäller både de
som ska tjänstgöra i det militära- eller civila försvaret. Alla
medlemmar har inte ett avtal men varje medlem behövs
som en kugge i organisationen för att den ska fungera.
Vår verksamhet gör att det aldrig går att slå sig till ro och
nöjt förvalta det vi har. Tvärtom, ett kontinuerligt arbete
behövs inom alla våra verksamhetsområden. Rekryterings
arbetet för att vi ska bli fler försvarsutbildare är en sådan
verksamhet som aldrig får avstanna. Det bästa rekryterings
arbetet sker genom att vi medlemmar påverkar personer
som vi bedömer kan och är villiga att göra en insats. Känn
er också som mentorer för våra nya medlemmar och upp
muntra dem att delta i verksamheten, exempelvis genom
att gå någon utbildning i vårt omfattande utbud eller delta
i en medlemsaktivitet. På det sättet kan vi alla bidra till att
behålla medlemmar och minska avgångarna.

Grundläggande soldatutbildning för frivilliga (GU-F)
eller den civila kursen grundkurs krisberedskap är viktiga
inkörsportar till ett aktivt engagemang för samhällets
säkerhet. Att engagera unga gör vi i vår Försvarsungdom
och via vår Military Weekend. Våra informatörer möter och
engagerar allmänheten då de föreläser om För din säkerhet!
Funktionärer, instruktörer och ungdomsledare ser till att
verksamheten håller hög kvalité samtidigt som våra
styrelsemedlemmar är navet i rörelsen.

Urban Ahlin – Sveriges riksdags talman

”Att engagera sig i samhällets försvar,
både civilt och militärt, är viktigt.”
Eller annorlunda uttryckt, detta är vi, Sveriges största
frivilliga försvarsorganisation med ambitionen att växa och
bli en än viktigare resurs för din och samhällets säkerhet.
Försvarsutbildarnas verksamhet är viktig för att vi även
fortsättningsvis ska kunna leva i ett öppet och demokratiskt
land. Vi behövs och vi är efterfrågade!
Avslutningsvis vill jag uppmana er att kontakta mig och
berätta vad vi kan göra bättre i vår kommunikation. Jag är
även nyfiken på vad du tycker om tidningen. Mejla mig på
kristoffer.backstrom@forsvarsutbildarna.se

Kristoffer Bäckström, kommunikationschef

Uppdatera din e-postadress
Säkerställ att du får information, kursutskick, inbjudningar och kan söka
kurser hos oss genom att lägga in aktuell e-postadress på Mina sidor.
Mina sidor är en medlemsportal där du själv kan hantera dina
personuppgifter, medlemskap samt söka utbildningar. Logga gärna in
redan idag och kontrollera dina uppgifter.
Du loggar in via direktlänken www.forsvarsutbildarna.se/mina-sidor
eller via hemsidan.
Inloggning till Mina Sidor sker med personnummer och ett eget
lösenord.

1.

2.

Ny medlem/första inloggning
Du som loggar in första gången använder funktionen "Skapa nytt
lösenord/Återställ lösenord". Fyll i ditt personnummer och verifiera
att du inte är en robot. Nu kommer ett mejl att gå iväg till dig med en
länk. Följ länken för att ange nytt lösenord. Efter lösenordsbytet blir du
automatiskt inloggad på Mina Sidor.
Tidigare inloggningsuppgifter
Du som tidigare loggat in på Mina Sidor med ditt medlemsnummer
och medlxxxx måste skapa ett nytt lösenord. Fyll i ditt personnummer
och ditt tidigare lösenord – medlxxxx – och klicka på Logga in så
kommer du till en ny sida för att skapa nytt lösenord. Efter lösenordsbytet blir du automatiskt inloggad på Mina Sidor.
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USA:s arméchef besökte Gotland

Snabbare svar från SOS Alarm

– När USA:s arméchef
besöker Sverige är det Gotland
han vill se, skriver lands
hövding Cecilia Schelin
Seidegård i en kommentar.
Hon har tillsammans med
Försvarsmakten på Gotland
tagit emot USA:s arméchef
Mark Milley. Han är direkt
underställd presidenten och
har besökt Sverige och Gotland.
– Det är tredje gången i
historien som en sittande
amerikansk arméchef besöker
Sverige, och det är första
gången som en amerikansk
arméchef besöker Gotland.
Tidigare har de besökt Sverige
1945 och 1996. Milley rapporterar direkt till president Donald
Trump, berättar Therese
Fagerstedt, kommunikatör
på Försvarsmakten, för Hela
Gotland.
Generalen har under sin
vistelse också träffat försvarsminister Peter Hultqvist
och överbefälhavare Micael
Bydén. Hans svenska mot
svarighet, generalmajor Karl
Engelbrektson, höll i trådarna
under Sverigebesöket. Ett av
arméchefens egna önskemål
var att komma till Gotland.
– Vi har haft flera besök av
hans amerikanska kollegor,
och han var väldigt intresserad

Under 2017 besvarade SOS
Alarm 3 miljoner nödsamtal,
drygt 17 000 fler än förra året.
Trots det minskade svarstiden
med två sekunder jämfört
med föregående år.
Det var i samband med att
SOS Alarms årliga 112-rapport
som presenterades den 1 mars
som svarstiderna redovisades.
– Att väntetiden på 112 nu
minskar är ett kvitto på att det
utvecklingsarbete vi genomför
ger tydligt resultat. Under året
har vi utbildat medarbetare,
förbättrat effektiviteten i sam
talen så att hjälpen larmas ut
snabbare och förstärkt ledarskapet på våra SOS-centraler
runt om i landet. Totalt sett
gör detta att hjälpen når fram
snabbare till den som ringer
oss i en nödsituation, säger
Maria Khorsand, VD vid SOS
Alarm, till Securityuser.com.
Maria Khorsand framhåller
också att samtalen från
mobiltelefoner fortsätter att
öka, från 80 till 84,4 procent
på bara ett år.
– Det är en utmaning för oss

av att komma ut och titta på
den verksamhet som nu växer
fram här på ön, säger Therese
Fagerstedt.
Besöket är ett led i det
bilaterala samarbete mellan
Sverige och USA som initierats
av Peter Hultqvist.
Mark Milley såg den 18:e
stridsgruppen möta upp med
en stridsvagnspluton och
en pansarskyttepluton med
stridsfordon 90.
– De simulerade ett anfall
mot en angripare som stigit
iland i Visby hamn och rört sig
upp mot Tofta. Både stridsvagnarna och stridsfordon 90
rörde sig ner mot kusten och
det blev också ett moment
med strid där man använde
eldhandvapen och kulsprutor,
berättar Therese Fagerstedt.
Enligt henne var general
Mark Milley imponerad av de
gotländska militärernas arbete.
– Han berättade att han
varit med på många liknande
anfall i den amerikanska armén
men sa att han alltid imponerats över svenskarnas precision
och skicklighet, och tyckte att
det han fick se i går var en
bekräftelse på detta. Stridsgruppens personal var väldigt
stolt efteråt, säger Therese
Fagerstedt.

Stridsfordon 9040 skjuter skarpt under förevisning för USA:s arméchef general
Mark Milley. Foto: Jimmy Croona / Försvarsmakten

F17 övade med amerikanskt stridsflyg
Fyra gripenplan från F17
i Ronneby har övat med fyra
amerikanska stridsflygplan i
svenskt luftrum över Östersjön.
Övningen pågick under två
dagar.
Samövningen planerades
av svenska piloter och flygstridsledare och på schemat
stod så kallad ”dogfight”, det
vill säga manöverstrid en mot
en. De åtta flygplanen delades
in i fyra stridsområden och
i två av områdena ledde en
svensk pilot en amerikan
och i de andra gjordes tvärtom.
– Vi är jätteglada att få öva
med andra länder och USA är

För skydd av civila och egen trupp
En viktig del av malistyrkans
förmåga är att söka efter,
upptäcka och oskadliggöra
improviserat tillverkade bomber
(IED). Det är en del av det
egna skyddet och skyddet av
civila. Bomberna används av
terroristorganisationer och
kriminella nätverk med målet
att skada eller döda främst
nationella och internationella
säkerhetsstyrkor i Mali.

– Att oskadliggöra IED:er är
en del av vår uppgift i skyddet
av civila. Militära förband har
ofta skydd och kan, med rätt
utbildning, minimerar risken att
skadas eller dödas av bomber.
Civila saknar i många fall både
utrustning och utbildning för att
hantera risken med bland annat
vägbomber som riktas mot
säkerhetsstyrkorna, säger
chefen för ammuntionsröj

eftersom vi på grund av dagens
lagstiftning inte får en exakt
position från den som ringer.
Skulle vi få det skulle vi potentiellt sett kunna spara 40 sekunder i varje larmsamtal. Det
skulle göra att vi kan larma ut
rätt hjälp betydligt snabbare
och det skulle även göra
underverk för svarstiderna på
112, säger Maria Khorsand,
VD vid SOS Alarm.
Under 2017 har SOS Alarm
också mottagit en fördubbling
vad gäller "Viktigt Meddelande
från Allmänheten (VMA), som
skickades 46 gånger under
2017.
– Ökningen beror antagligen
dels på att vi lever mer upp
kopplade och att kraven på
aktuell information ökar. Dels
har vi under året fått rätt att
rikta sms-utskicken till rätt geografiska område, vilket är en
stor fördel för att informera allmänheten vid kriser och andra
allvarliga händelser, säger
Kenny Lorentzon, chef vid SOS
Alarms krisberedskapsavdel
ning, till Securityuser.com.

ningsgruppen,
(EOD-gruppen), i mali
styrkan, på Försvars
maktens webbplats.

Malistyrkan agerar i miljöer
där improviserade bomber
är ett av hoten. Foto: Mats
Nyström / Combat Camera /
Försvarsmakten
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duktiga så det är spännande.
För två av våra piloter var det
första gången de övade mot
andra än våra egna plan så för
dem var det något extra, säger
Jerry Lindbergh, kommunika
tör vid Blekinge flygflottilj, till
Sveriges Television.
Samövningen gjordes som
en del i den amerikanska
baseringen i Estland. I januari
anlände tolv F16-plan från
Ohio till Ämari sydväst om
Tallinn med uppdrag att öka
amerikansk förmåga till
snabba insatser i regionen i
syfte att möta ett förändrat
säkerhetsläge.

Dan Eliasson vill ha tydliga svar

Svensk krisberedskap stresstestad

Dan Eliasson har tillträtt
som ny myndighetschef för
Myndigheten för samhälls
skydd och beredskap, MSB.
Det ska bli spännande att leda
MSB, som ju är en myndighet
med ett viktigt och komplext
uppdrag avseende att driva på
utvecklingen och samordna
samhällets beredskap för kris
och krig, säger Dan Eliasson,
på MSB:s webbplats.
– I ett modernt och föränderligt samhälle kan man uppleva
risker, hot och sårbarheter som
komplexa och otydliga och då
behövs tydlighet i säkerhets
arbetet och om hur uppkomna
situationer ska hanteras. Det
gäller oavsett om man talar om
familjens trygghet och säkerhet, eller samhällets funktion
alitet och skyddet av våra

Aktörsgemensamma stress
Stockholms elförsörjning
testövningar av den här typen
utslagen i tre dygn. Möjligheten
går ut på att vi ska hitta våra
att kommunicera med allmänsårbarheter så att vi ligger
heten så gott som obefintlig.
steget före om något verkligen
Då kommer attacken. Så såg
skulle inträffa, säger Birgitta
verkligheten ut i en krisberedLiljedahl, på myndighetens
skapsövning där Storstockholms Brandförsvar stod webbplats.
För Storstockholms brandför idé, metod och struktur
försvar var det nyttigt att få ett
och FOI för scenarierna.
annat perspektiv på verksam
Målet med själva övningen
heten och öva i ett annat
var att visa på styrkor och svagsammanhang. I det vardagliga
heter i svensk krishantering,
arbetet står det praktiska
här med fokus på hälsofrågor.
handlandet i fokus.
Frågan har fått ökad aktualitet
– Vi inom räddningstjänsten
genom ett större fokus på
är vana att agera snabbt. Här
Sveriges totalförsvar. Reprelärde vi oss värdet av att ibland
sentanter från många olika
stanna upp och ta reda på
discipliner såsom Socialmer fakta. Det blev också
styrelsen, landsting, MSB, blåtydligt att alla aktörer måste
ljusmyndigheter och Försvarsha ett gemensamt språk och
makten fanns på plats hos FOI
samma skala för att värdera
för att öva tillsammans under
händelser, säger Svante Borg.
ledning av Storstockholms
Det finns planer på att i frambrandförsvar.
tiden genomföra fler övningar
Initiativtagare till övningen
med deltagare även från
var förbundsdirektör Svante
andra sektorer av samhället.
Borg vid Storstockholms brandförsvar och Birgitta Liljedal,
senior ana
lytiker på FOI.
– Alla aktörer
är experter på
sin egen roll
och inom sitt
eget sammanhang. Men det
är en annan sak
att i störd miljö
tidskritiskt fatta
beslut mot en
gemensam målbild. Vi vill vara
ett komplement
till övningar
som pågår
Räddningstjänsten agerar snabbt vid olyckor, också med
farligt gods. Nu blev det mer reflektion med FOI. Foto: MSB
på andra håll.

grundläggande värden,
oavsett om det handlar om
offentligt ansvar eller privat,
det gäller oss alla, säger Dan
Eliasson och fortsätter:
– Det är min uppfattning att
MSB har ett särskilt ansvar för
att ta bort otydligheter och att
skapa tydlighet som svar på
komplexa frågor. Jag hoppas
kunna bidra till det och ser fram
emot att fördjupa mig i verksamheten, säger Dan Eliasson.
Dan Eliasson kommer närmast från befattningen som
rikspolischef, och har tidigare
även varit generaldirektör för
Försäkringskassan, Migrations
verket och statssekreterare på
Justitiedepartementet.

Försvarsmaterielutredningen:
Försvarsmakten kraftigt underfinansierad
Regeringens utredning
om Försvarsmaktens materielbehov är en svidande kritik mot
finansieringen, som redan idag
saknar en miljard om året, men
totalt kommer att behöva 168
miljarder kronor i ytterligare
anslag under åren fram till 2030
enbart för nuvarande numerär,
uppgraderingar och modifier
ingar av föråldrade system.
Det skriver Lars Wilderäng på
sin blogg Cornucopia.
Utredningen konstaterar att
om politikerna inte tillskjuter
pengar skjuts anskaffandet av
nytt medelräckviddigt luftvärn

på framtiden. Detta för att
systemet riskerar att sätta
resten av försvaret på svältkost. Istället ska man fylla upp
brister i den s k basplattan,
vidmakthålla nuvarande
materiel och uppgradera äldre
luftvärn ur förbandsreserven.
Om man istället får de
anslag som behövs för att
upprätthålla maximal operativ
förmåga utan att öka nume
rären, så behövs 168 miljarder
i höjda försvarsanslag i tre
steg fram till år 2030, eller en
ökning av försvarsbudgeten
med ca 40%.

Försvarsmaktens nya helikopter dyr i drift
Helikopter 14 är mycket
dyr att flyga och underhålla.
Därför finns risk för att de nio
helikoptrar som är avsedda
för användning på land läggs i
malpåse, om inte regering och
riksdag skjuter till mer pengar.
Helikopter 14 är ett sorgebarn för Försvarsmakten. Alla
helikoptrar skulle ha levererats
2009, men köpet av den helt
nya sameuropeiska helikoptern
har försenats med nästan
tio år.
Nu när alla helikoptrarna till
slut är på plats så visar det sig
att det kostar så mycket som
200 000 kronor i timmen.
En förklaring är att det är en
modern helikopter med avan

cerade system som är dyra att
underhålla, enligt Jonas Nellsjö
chef för helikopterflottiljen.
– Ju mer avancerade
helikoptrarna blir och ju mer
system som installeras, desto
dyrare blir driftkostnaderna.
Och med tanke på alla reserv
delar som inte finns producer
ade i den omfattning som
krävs, ökar ju kostnaderna,
säger Jonas Nellsjö, till
Sveriges Radio.
Som jämförelse kostar
Helikopter 16 eller Black Hawk
– som köptes in på grund av
den sena leveransen av helikopter 14 – bara 40 000 kronor
i timmen att flyga.
Samtidigt överväger för-

svarets ledning olika spar
tänkta att användas för
alternativ – som att dra ner på exempelvis u-båtsjakt berörs
hur mycket Helikopter 14
inte. Dessa planerar Försvarsmakten fortsättningsvis att
används, eller att helt enkelt
utrusta och använda.
sluta använda de nio helikoptrar som har markoperativ
inriktning.
Men ett pro
blem är att heli
koptrarna behövs,
exempelvis för
trupptransporter.
Skulle verksamheten läggas ner
står försvaret med
utbildade helikopterbesättningar
utan uppgift.
De nio heli
Försvarsmaktens hkp 14 flyger för 200 000 kr i timmen.
Foto: Lasse Jansson / Försvarsmakten
koptrar som är
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Cyberattacker kostar företag miljontals kronor
Mer än hälften av alla
företag som drabbats av dataintrång eller cyberattacker
under 2017 rapporterar eko
nomiska totalkostnader på
3,9 miljoner kronor eller mer.
Samtidigt har antalet skadliga
program i omlopp ökat elva
gånger i volym sedan januari
2016 och mängden misstänkt
skadlig internettrafik tredubblats under samma period.
Detta visar Cisco 2018 Annual
Cybersecurity Report som idag
publiceras för elfte året i rad.
– De exakta ekonomiska
totalkostnaderna är svåra att
generalisera då rapporten
undersöker företag från 26
olika länder. Åtalet i Malmö
tingsrätt förra hösten är ett
talande exempel för Sveriges
del. Enbart i det fallet beräknas
hackarna kommit åt skyddsvärd information och mer än
40 miljoner kronor från de
målsägande företagen, säger

Henrik Bergqvist, Cybersecurity
chef på Cisco AB, till Aktuell
Säkerhet.
Rapporten visar att de
största säkerhetsutmaningar
för företag idag är att skydda
mobila enheter (57 procent)
och data i det publika molnet
(56 procent), samt att skydda
sig mot sina anställdas
användarbeteenden (56 procent). För att skydda verksamheten ökar användandet av
antalet säkerhetslösningar.
41 procent av företagen upp
ger att de använder sig av
11–50 olika säkerhets
lösningar, en ökning med
16 procent sedan 2016. I takt
med att antalet säkerhets
lösningar blir fler ökar också
antalet säkerhetslarm som
behöver hanteras och i
genomsnitt är det 44 procent
av säkerhetslarmen som
aldrig ens undersöks.
– Det är problematiskt att

nästan hälften av företagen
uppger att de använder sig
av fler än tio olika säkerhets
leverantörer. Att använda ett
lapptäcke av olika säkerhets
lösningar ställer höga krav på
organisationen då det är både
dyrt och svårt att säkerställa
kompetens för flera olika leverantörers säkerhetslösningar
och gör det omständligt att
hämta ut information vid incidenter, säger Henrik Bergqvist.
Cisco 2018 Annual Cyber
security Report visar att
skadeprogrammen både blir
fler och allt mer sofistikerade.
Ett växande hot är att allt fler
aktörer får tillgång till avan
cerade skadliga program och
ramverk för att genomföra
cyberattacker. Till exempel
ökar användningen av legitima
molntjänster vid cyberattacker.
– Tidigare var det nästan
uteslutande statliga aktörer
och säkerhetstjänster som

använde legitima molntjänster
för att genomföra dataintrång.
Idag finns de här ramverken
tillgängliga för vem som helst
att ladda hem och använda
via Darknet. När det går att
använda tjänster som Gmail
och Dropbox för att orkestrera
en attack ställer det helt nya
krav på företagens förmåga
att skydda sig, säger Henrik
Bergqvist.
Data från Cisco visar att den
krypterade internettrafiken
ökat med tolv procentenheter
under 2017 och står idag för
hälften av all internettrafik.
Kryptering syftar till att öka
säkerheten men kan också
fungera som ett skydd för
cyberbrottslingar att gömma
sin skadliga aktivitet bakom.
Ciscos rapport visar att det
skett en trefaldig ökning
av skadliga program som
använder någon form av
kryptering under 2017.

Omfattande fältövning
stärker totalförsvaret

Informationssäkerhetsövning
för ett starkare cyberförsvar

17:e flygflottiljen har
genomfört fältövning 2018 vid
Ronneby garnison under ett
flertal dagar. Totalt deltog 22
olika instanser; från militära
förband till civila myndigheter
och andra viktiga samhällsfunktioner såsom flygplatser.
Tempot är högt och
dagarna är långa. Kunskap,
förståelse och samsyn kring
totalförsvarets utveckling
i regionen ligger som en
grundplatta för varje moment
som genomförs under de
fullspäckade dagarna.
Övningen utgör andra steget
i krigsförbandets fältövningsserie. Det första steget togs
2017 och fokuserade på
skydd och bevakning av det
egna flottiljområdet i Ronneby.
Nu ligger fokus på spridning
av resurser utanför flottiljområdet och i olika konfliktnivåer. Omfattande deltagande
från det civila samhället är
således en förutsättning för
en lyckad övning och
uppslutningen får med
beröm godkänt. Bland de
civila instanserna kan nämnas
Länsstyrelsen, Trafikverket,
Räddningstjänsten och ett
antal kommuner och flyg
platser i södra Sverige.

Den 14 till 15 februari har
Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap, MSB, genomfört informationssäkerhets
övningen Nisö 2018. Syftet med
övningen har varit att utveckla
förmågan till samarbete och
samordning mellan privata
och offentliga aktörer inom
utpekade sektorer. Det kan
vara kritiska beroenden inom
sektorerna energi, transport,
information och kommunikation samt hälso- och sjukvård.
I scenariot har samhälls
viktig verksamhet utsatts för
svåra påfrestningar och för
mågan att skapa en samlad
lägesbild, utarbeta bedöm
ningar av konsekvenser med
planerade åtgärder är några
moment som övats.
– Övningar som Nisö ger
viktiga erfarenheter om hur
aktörer samverkar för att
ge stöd till samhället vid
cyberincidenter och ökar kun
skapen om hur mer storskaliga
hot kan hanteras. I den här
övningen har vi samverkat
med andra och inte övat egna
processer, säger generalmajor
Fredrik Robertsson, chef för
Försvarsmaktens cyberförsvar, på myndighetens
webbplats.

– Vi är väldigt engagerade
i att vara med i detta arbete.
Våra ägare är angelägna om
att finnas till stöd för försvaret
och ingå som en del i total
försvaret, säger Jonas Haak,
VD för Kristianstad Österlen
Airport, på Försvarsmaktens
webbplats.
Fältövningen genomförs
mot ett scenario som handlade om en regional kris och
förhöjd hotnivå, och syftar till
att höja flygflottiljens förmåga
att tidigt leverera operativ
effekt. Övningen ska också
öka förmågan att lösa ställda
uppgifter och upprätthålla tillgänglighet och uthållighet på
platser utanför den ordinarie
huvudbasen i Ronneby. Ett
delmål med övningen är att
skapa förståelse för luftstrids
krafternas behov av att tidigt
kunna verka från spridda
platser med allt vad det inne
bär.
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Försvarsmakten har till
uppgift att med stöd av andra
försvarsmyndigheter utveckla
och stärka vårt cyberförsvar.
Samhällets cyberförsvar
omfattar nationens samlade
förmågor och åtgärder, såväl
offensiva som defensiva,
som ska skydda samhällets
kritiska cyberinfrastruktur.
– Genom att identifiera
utmaningarna, utveckla
formerna för samarbete och
ta vara på lärdomarna bygger
samhället ökad förmåga,
säger Fredrik Robertsson.

Generalmajor Fredrik Robertsson leder
Försvarsmaktens cyberförsvar.
Foto: Johan Lundahl / Combat
Camera / Försvarsmakten

NCT: Ensamma islamister största hotet
Islamistisk terrorism
är det största terrorhotet mot
Sverige även i år. Den största
faran utgörs av ensamager
ande terrorister som har radikaliserats snabbt och är
besvikna över till exempel
motgångar i asylprocessen.
Det framgår av den analys
som Nationellt centrum för
terrorhot-bedömning, NCT, har
presenterat.

Enligt NCT ligger hotnivån
kvar på en "förhöjd nivå", det
vill säga en trea på en fem
gradig skala när det gäller
islamistisk terrorism i Sverige
– någonting som säkerhets
polischefen fattade beslut om
redan i december 2017. Det
skriver Dagens Juridik.
NCT pekar i sin rapport på att
majoriteten av de islamistiskt
motiverade terrorattentat som

genomfördes i västvärlden
förra året utfördes av "ensam
agerande gärningspersoner" –
personer som har inspirerats,
snarare än vägletts eller styrts,
av någon terrororganisation.
En gemensam nämnare för
flera av de "ensamagerande"
terroristerna är att de inte
tidigare har varit framträdande
våldsbejakande islamister
och att flera av dem verkar ha

genomgått "en snabb radikaliseringsprocess".
Enligt NTC handlar det ofta
om "personliga besvikelser"
i form av exempelvis förhind
rad resa till ett konfliktområde,
motgångar i asylprocessen
eller psykisk ohälsa – faktorer
som kan göra att en "radi
kaliserad individ utvecklar
attentatsavsikter".

Försvarsministern talade på Cyberförsvarsdagen 2018
Försvarsminister Peter
Hultqvist inledningstalade på
den årliga cyberförsvarsdagen
som anordnades av bransch
organisationen Säkerhets- och
försvarsföretagen (SOFF),
Myndigheten för Samhälls

skydd och beredskap (MSB)
och Försvarsmakten onsdagen
den 14 februari. Temat på
årets cyberförsvarsdag var
cybersäkerhet i nationens
intresse.

Försvarsminister Peter Hultqvist vid ett tidigare möte med försvarsmedia.
Foto: Per Lunqe

Grunden i en robust cyberförsvarsförmåga är att säkerställa funktionalitet i samhällsviktiga funktioner och skydda
de mest skyddsvärda verksamheterna, inklusive sådana
system som är vitala för total
försvaret, mot antagonistiska
angrepp från kvalificerade
statliga eller statsstödda
aktörer samt andra aktörer
med liknande förmåga.
– Cybersäkerhetsfrågor
får allt större betydelse både
globalt och för den nationella
säkerheten. Det har blivit en
fråga med grundläggande
relevans för fred och säkerhet,
sade försvarsministern i sitt
inledningsanförande, citerad
på regeringens webbplats.
Cyberförsvarsdagen arran
geras årligen av bransch
organisationen Säkerhets- och
försvarsföretagen tillsammans
med Försvarsmakten och MSB.

Syftet med cyberförsvarsdagen
är att främja dialog mellan
försvarsindustrin, försvarsmyndigheterna och politiker
kring området cybersäkerhet
och cyberförsvar.
– Sverige är ett av världens
mest uppkopplade länder.
Digitaliseringen ger oss
stora möjligheter. De ska vi
omfamna och anamma. Men
utvecklingen leder också till
risker och sårbarheter. De
måste vi hantera. Vi måste
ytterligare stärka såväl säkerhetstänkande som förebygg
ande och praktiskt skydd i
Sverige. Företag, myndigheter
och andra organisationer
behöver bygga in informations- och cybersäkerheten
som en självklar del av
verksamheten, sade försvars
minister Peter Hultqvist.

Välkommen att söka bidrag för verksamhet som tjänar till att stärka
Sveriges försvar samt fredsbevarande och samhällsstödjande åtgärder.
Berättigade att söka är frivilliga försvarsorganisationer och organisationer som verkar för stöd
till samhälle och individer. Ansökningar till Källvikenstiftelsen kan göras under två perioder per år:
1 april – 1 september och 1 oktober – 1 mars.
För ansökningsformulär och mer information, se hemsidan.

Källvikenstiftelsen • Pionjärvägen 6 • 451 34 Uddevalla • info@kallvikenstiftelsen.se • www.kallvikenstiftelsen.se
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Välkommen till Vår vardag
Varje vecka, året om, händer saker i Försvarsutbildarna.
Ungdomsverksamhet, militär grundutbildning för frivilliga som
GU-F, Military Weekends, CBRN-utbildning, fältarbetsutbildning,
informationstjänst, skjutinstruktör, sjukvård, För din säkerhet!,
instruktörsutbildning, försvarsinformation, medlemsaktiviteter,
Military Camp o s v. 2 500 ungdomar är med, Försvarsutbildarna
har snart 30 000 medlemmar. Det här är vår vardag.

Text: Per Lunqe
Foto: Uno Gradin (9), Marina Farina / Huddinge
kommun (1), Jan-Åke karlsson (4), Per Klingvall (3),
Per Lunqe (2, 5, 6, 8) och Lars westerström (7)
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Vår ungdomsskola
Ungdomsskolan på Falsterbo kursgård samlar 115 elever.

Spaningstjänst för ungdomar. Foto: Magnus Starseth

Sportlovsvecka är ungdomsvecka i Skåne. 115
ungdomar tillbringade veckan på Falsterbo kursgård
under ledning av skolchefen Björn Svensson och hans
team av skolledning och tolv instruktörer.
Upplägget är lika enkelt som uppskattat. Baskursen är
för nya ungdomar och fördjupning för dom som varit
med ett år eller mer och specialkurserna var i år CBRN
och en kurs inom ledarskap och utbildningsmetodik.
Det verkar som om ungdomsskolan är populär?
– Det är den och den bygger på en 40-årig tradition
här i Skåne. Vi hade 30 som stod i kö, som reserver. Den
sista antogs två timmar efter kursstart, säger Björn
Svensson.

Två gånger
Baskurserna och fördjupningskurserna går två gånger
om året i Skåne. Populärast är baskursen, där går flest
ungdomar. Det är också naturligt för de nya i ungdomsavdelningarna att de går den. Specialkurserna varieras.
Där finns sjukvård, allt från första omhändertagande till
vidare åtgärder i sjukvårdskedjan. Spaning är en kurs
för alla som vill bli duktiga på fast och rörlig spaning,
det vill säga hur man inhämtar underrättelser och hur
man delger dem till högre chef. Stabskursen ska man
gå om man vill veta hur en stabsplats fungerar och hur
sambandet sköts.
Förplägnadskursen är för alla som vill kunna laga
mat i fält och här har Försvarsutbildarna i Skåne sam
arbete med det militära kocklandslaget Team Culinar.

Återkoppling
Ungdomarna, tillbringade en vecka på Falsterbo
kursgård. Varför kommer dom?
– Det är kurser som drar. Och det är ett komplement
till deras hemortsutbildning. En del åker förstås till
vinterkurs i Ånn.
Ditt team?

– En framgångsfaktor är att många instruktörer
själva varit med som elever i ungdomsverksamheten.
Senast hade vi två kadetter från Karlberg och tre
anställda, gruppchefer som instruktörer.
Också deras chefer på förbanden ville veta hur det gått.
– Ja. De fick en återkoppling av vad vi sett. Här har
de haft bra möjligheter att träna utbildningsmetodik,
säger Björn Svensson.
Han och Försvarsutbildarna i Skåne har en pool på
120 instruktörer.
– Många kommer tillbaka och de vill ge tillbaka av
allt de själva fått som ungdomar. En del fortsätter i
ungdomsavdelningarna.
Emilia Fogelberg har varit med i Försvarsutbildarna
Malmö i fyra år. Under ungdomsveckan gick hon
kursen i ledarskap. Hon är nöjd med veckan:
– Den var både rolig och lärorik, vi fick lära oss
massor med saker som vi kommer att ha nytta av i
framtiden, också civilt, säger hon.

Alla välkomna
Har ni teambuilding?
– Nej, inte direkt. Vi känner varandra och nya ges
möjlighet att växa in och bygga kontakter och utbyta
erfarenheter med de som varit med tidigare.
Och utbildningsmetodiken på ungdomsskolan?
– Här blir det verklighet. Man kan inte googla fram
hur det känns att gå med ryggsäck. Det är en tjusning
för ungdomarna att skolan är verklighetsbaserad.
Kommer ungdomar från andra kulturer på ung
domsskolan?
– Det gör det. Vi marknadsför oss på det sättet att
andra etniciteter än svenskar också ska vara med. De
är en del av samhället, de kommer in i det svenska och
vi får deras erfarenheter, det bidrar till integrationen,
säger Björn Svensson.

Text: Per Lunqe

9 – Försvarsutbildaren 2-2018

Vi ökar kunskapen och intresset
Försvarsutbildarna har medverkat i Försvarsforum sedan 2015. Våra regionala förbund
svarar för att dessa organiseras och genomförs. Vad tycker försvarspolitikerna?
Försvarsforum är ett samarbete mellan
Försvarsutbildarna, Allmänna försvarsföreningen och
Kungliga Krigsvetenskapsakademien. Sedan 2015
turnerar Försvarsforum i olika delar av Sverige och
möter försvarsintresserade med information om
aktuella försvarsfrågor och försvarspolitiker från olika
riksdagspartier debatterar med varandra. Försvars
utbildaren har pratat med tre av dem.
Allan Widman (L) kom in i Försvarsutskottet 2002,
är nu ordförande och han märker att försvarsfrågorna
fått ökat genomslag sedan dess och ser också att det
blev fart på debatten om försvaret när Försvarsforum
kom igång. Samtalsklimatet ändrades. Det finns en
ökad medvetenhet.
– Absolut, det märker jag när jag åker runt och
pratar om försvaret, säger Allan Widman.

Ge och ta
På Försvarsforum börjar kvällarna med information i
form av föredrag och sedan blir det paneldebatt.
Blir det en sansad diskussion, det går väl ut på att ge
och ta?
– Det blir en möjlighet för oss att prata till punkt. Jag
tycker att jag har väldigt lätt att ge och ta.
Du och de andra politikerna har ett bra forum för era
åsikter?
– Verkligen. Jag tycker det är jättetrevligt att vara med
på Försvarsforum. Jag har tvingats tacka nej någon
enstaka gång. För mig är det en fantastisk möjlighet att

Annicka Engblom är enig i flera frågor
med Åsa Lindestam. Foto: Riksdagen

träffa försvarsengagerade människor och man förvånas
över hur många de är, säger AllanWidman.

Intresset har ökat
Brukar ni få inlägg från publiken?
– Ja, moderatorn brukar säga att ni i publiken får
ställa frågor och det blir frågor.
Men om Försvarsforum skulle vilja nå ut till männi
skor som normalt inte är intresserade av frågorna?
– Ja. Jag är liberal så jag tror inte på det där med att
tvinga folk. Men intresset har ökat sedan början av
2000-talet. Då var det inte särskilt sexigt. Det är större
i dag. Man ser ju hur tidningarna täcker in försvars
frågor.
Nästa gång du är med på Försvarsforum, vilken
speciell fråga skulle du då vilja att det handlade om?
– Jag tycker att vi diskuterar tidsperspektiven för lite.
Jag upplever att just nu har Ryssland tagit Västeuropa
lite på sängen. Man har rustat och vi har trott att, det
där kommer att försvinna, att det är korruption och att
det inte kommer att bli något. Men nu visar det sig att
Ryssland skaffat sig en konventionell regional över
lägsenhet i norra Europa. De närmsta åren är kanske de
farligaste åren, innan väst kommer ikapp, säger Allan
Widman.

En organisation?
Riksdagsledamoten Åsa Lindestam (S) har 16 års
erfarenhet av Försvarsutskottet som ledamot. Nu är

Allan Widman vill ge
och ta. Foto: Liberalerna
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Åsa Lindestam vill satsa på en
bredare publik. Foto: Riksdagen

hon vice ordförande. Åsa Lindestam har varit med tio
gånger på de kvällar Försvarsforum anordnats. Som
riksdagsledamot från Gävleborgs län blir det mycket
frågor som berör hennes väljare på hemmaplan,
sjukvård är en. Men i huvudsak jobbar Åsa Lindestam
med försvarsfrågor. Hon gillar därför att vara med på
Försvarsforum i olika delar av landet.
– Det dyker upp bra frågor, säger hon.
Det är frågor Åsa Lindstam tar med sig. Lite att ge
och ta, som hon säger.
Tycker du det är bra att vara med på Försvarsforum?
– Ja. Det brukar vara 100 till 200 intresserade som
lyssnar. Det är både försvarsupplysning och folk
förankring. Det är nästan alltid med åhörare från
Försvarsutbildarna, Lottorna och Bilkåren.

Åsa Lindestam – Vice ordförande Försvarsutskottet

”För att klara uthålligheten i
försvaret, för att ha folkförankring
och för att alla i samhället ska
kunna ansluta och stödja vid ett
svårt läge i vårt land behövs
frivilligförsvaret.”

Vi engagerar
unga
Unga och frivillighetens roll ligger i
fokus för försvarsberedningen, berättar
Björn von Sydow.
Försvarsberedningen började med en rapport
om totalförsvaret och den handlar mycket om frivillighet och även om ungdomar. Försvarsutbildaren ringde
Björn von Sydow som är försvarsberedningens ordför
ande.
Ni skriver att det kommer att bli befattningar i totalförsvaret dit frivilliga ska rekryteras och så ska det också
utbildas och övas. Vad krävs det av frivilligorganisationerna för att de här befattningarna ska kunna fyllas?
– En förutsättning är ju att organisationerna är relevanta och attraktiva för yngre. Det gäller exempelvis
Civilförsvarsförbundet, som arbetar direkt mot de
civila delarna av totalförsvaret inom t ex befolknings
skyddet, men även de andra frivilliga försvarsorganisa
tionerna som har både civila och militära uppgifter
inom totalförsvaret, säger Björn von Sydow.

Nå dem utan förkunskaper

Högskolestäder
Om Försvarsforum anordnas i en stad med högskola
eller universitet borde studenterna bjudas in.
– De kan också vara intresserade, och det skulle bli
en mer utspridd åldersfördelning.
Du möter kollegor från riksdagen och försvars
utskottet på kvällarna med Försvarsforum, ni har till
del olika åsikter men tycker också lika om en hel del
frågor. Hur är det att debattera med Allan Widman?
– Det är kul.
Ska du vara med på fler kvällar?
– Ja, gärna, om jag blir tillfrågad, säger Åsa Lindestam.

Bra frågor
Annicka Engblom (M) är ledamot i Försvarsutskottet
jämte Konstitutionsutskottet. Varför lägger du tid på
Försvarsforum?
– Jag tycker att det kommer upp bra frågor, säger hon.
Annicka Engblom har varit på Försvarsforums
kvällar i olika delar av landet.
– Det är inte bara på förbandsorter. Och kvällarna
brukar vara välbesökta.
Om du pratar inför 20 eller 2 000 personer?
– Det är lika viktigt för mig.
Mellan Allianspartierna och regeringspartierna
finns det väl olika åsikter om försvarsfrågor och
anslagsnivåer?
– Vi är oense om en del frågor, men samtidigt ense
om flera.

Var ska fokus ligga?
– Många måste engageras. Självklart finns det för
delar med att engagera de som tidigare har genomgått
värnpliktsutbildning, men då begränsas antalet. Därför
bör frivilligorganisationerna i högre grad också vända
sig mot och försöka väcka engagemanget hos människor
som inte har gått igenom värnplikt eller haft kontakt
med försvaret tidigare. De frivilliga försvarsorganisa
tionerna behöver hitta rekryteringsformer för att nå
personer utan förkunskaper om totalförsvaret och
skapa verksamhet som är spännande och motiverande
för de som deltar.
När du säger attraktiva, ska man spela på ungdom
arnas villkor, att ungdomarna kanske är annorlunda
idag än vad de var för 20 år sen?
– Ja, man måste ju anpassa sig till generationernas
värderingar och kommunikationssätt. Så mycket av en
ung medborgares liv i dag, utanför den egna familjen,
utspelas ju på sociala medier. Därför måste även frivillig
organisationerna vara närvarande där, tror jag.
Ni skriver om att frivilligheten ska anpassas till
behoven?
– Ja. Förhoppningsvis kan frivilligorganisationerna
nu sätta sig ner och gå igenom hur verksamheten skulle
kunna utvecklas för var och en av dem men också
gemensamt med MSB och Försvarsmakten för att
helheten ska bli bra. Rimligtvis behövs ett ytterligare
tillskott av statliga medel för att det här ska komma
igång, säger Björn von Sydow.

Text: Per Lunqe
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Björn von Sydow – Ordförande Försvarsberedningen

”Kraften i frivilligrörelsen är stor.
När uppgiften blir tydligare blir
det lättare att skapa bra verksamhet och att kommunicera och
engagera människor för det
gemensammas bästa.”

Tydligare uppgift

Ungdomar rekryterar på eventet We are Stockholm.

är glädjande att vissa av frivilligorganisationerna ligger
långt framme och bidrar på viktiga sätt i totalförsvarets
arbete, men utmaningarna skiljer sig åt för de 18 fri
villiga försvarsorganisationerna. De måste hitta sin
egen väg för att utveckla verksamhet
och väcka engagemang.
Krishantering och krisberedskap
ligger högt på Försvarsutbildarnas
agenda. Nu händer mycket i det nya
totalförsvaret. Det kanske inte blir
50 000 hemskyddsombud i frivillig
heten som var fallet i slutet av 80-talet,
men gnistan kan komma tillbaka?
– Jag tror absolut att dagens frivilligsverige kan lära sig mycket av hemskyddsombuden men verksamheten måste
fungera efter förutsättningarna som
råder i dagens samhälle, säger Björn
von Sydow.

Pengar är ett styrmedel. Finns det andra?
– Kraften i frivilligrörelsen är stor. När uppgiften
blir tydligare blir det lättare att skapa
bra verksamhet och att kommunicera
och engagera människor för det gemen
sammas bästa. Sedan gäller det så klart
att hitta rätt kanaler och budskap. Det
är en utmaning som är både rolig och
viktig och som jag vet att frivillig
rörelsen nu laddar för.
I flera av Försvarsutbildarnas
regionala förbund, exempelvis i Halland,
har de en väldigt aktiv verksamhet och
den speglas i sociala medier. Så man
måste ha någonting att spegla i
medierna också?
– Medierna ska ju spegla en verklig
het. Samtidigt måste ju den bild man
sätter också överensstämma med
Björn von Sydow hoppas på nya sätt att
Text och foto: Per Lunqe
verkligheten och inte överdrivas. Det
rekrytera.
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Våra nya utbildningsledare
Olle Svensson, region norr

Hans Klingvall, region mitt

Ny utbildningsledare för Försvarsutbildarna i
norra Sverige heter Olle Svensson. När Försvarsutbild
aren pratar med honom ska han skriva på sitt anställ
ningskontrakt, det gör han i Umeå och då träffar han vår
utbildningschef Anders Gustafsson och det är inte första
gången de möts. Han känner också Ulf Konradsson som
han efterträder och utbildningsledaren i södra Sverige,
Ulf Hammarlund som han var kurskamrat med på
Karlberg.
Olle Svensson lämnar en tjänst vid I 19 / Norrbottens
gruppen som han har haft sedan 1992 där han jobbat
med Hemvärn och frivilligfrågor. Hur känns det att
byta efter så lång tid?
– Lite svajigt, säger Olle Svensson.
Det säger han med norrländsk trygghet. Han har sin
erfarenhet av frivillighet och den tar han med sig till
Försvarsutbildarna. Han är också bekant med geografin
i den del av Sverige han tar över.
– I utbildningsgruppen har jag rört mig från kusten
norr och söder om Luleå till norska gränsen. Jag gillar
att vara ute på vägarna.

Utbildningsledaren Hans Klingvall svarar,
sitter med lottning till Nijmegen, alla lag som anmält
sig får inte plats. Jag ringer tillbaka om en halvtimme.
20 lag hade anmält sig, 17 åker. Det är en av alla uppgifter
som den ganska nya utbildningsledaren för mittregionen
har. Hans Klingvalls karta sträcker sig från Gotland i
öster, till Östergötland i söder, Värmland i väster och
samma län i norr tillsammans med Västmanland.
Hur går det?
– Det är vansinnigt roligt, säger Hans Klingvall,
efter ett knappt halvår i jobbet.
Han gillar att arbeta med engagerade frivilliga.

Micael Bydén – Överbefälhavare

”För mig är en livskraftig frivillig
rörelse ett uttryck för den nationella
försvarsviljan. När vi nu bygger ett nytt
totalförsvar ser jag det frivilliga
engagemanget som en av förutsättningarna för att vi ska lyckas.”

Satsa på föreningarna
Olle Svensson har servat norrländska hemvärnsförband
i 25 år och sett hur verksamheten förändrats. Hans
utbildningsgrupp stödjer hemvärnets Norrbottens
bataljon. När Olle Svensson förr såg till att tre lastbilar
fylldes med materiel för en övning, är bataljonen mer
självgående i dag. Han var med på den tid Försvars
utbildarna hette FBU och ska nu vara med och bygga ett
nytt totalförsvar.
Resa kommer Olle Svensson att göra, bland annat
till GU-F:arna i Norrland som i år är planerade i Boden,
i Umeå och i Ånn.
Vad ser du fram emot att göra i Försvarsutbildarna?
– Få fart på föreningar som
behöver mer fart.

Text: Per Lunqe

Turné
Region mitt har tio regionala förbund. Hans Klingvall
är också kontaktperson för tre rikstäckande förbund,
Kustjägarna, Fallskärmsjägarna samt Kavalleri- och
jägarförbundet.
– Jag har varit runt till nästan alla.
Hans Klingvall säger att han vill vara med och
utveckla förbundens verksamhet.

Rekrytering
Vad vill du?
– Det vi ska göra är att se hur vi kan
rekrytera nya medlemmar. Hur våra
instruktörer kan utvecklas och hur vi
får nya. De och förbundsstyrelserna gör
ett formidabelt jobb, ofta i det tysta.
Och det viktigaste?
– Att alla blir sedda,
säger Hans Klingvall.

TexT: Per Lunqe
Olle Svensson.
Foto: Annette Svensson

Hans Klingvall.
Foto: Per Lunqe
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Östersjöområdet
− en rysk bakgård?
Östersjöområdet är unikt. Sverige och Finland är inte
Nato-medlemmar, men samtliga Östersjöländer, utom
Ryssland, är EU-medlemmar. Här finns också många
olika samverkansfora och Östersjön är bland de mest
trafikerade havsområdena i världen.

Finland
Sverige
Estland

Östersjön

Ryss
Lettland
Litauen

Kaliningrads

län

Vitryss
Polen
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Östersjömarinen byggs ut. Foto: Anastasia
Petropavlovskaya /Shutterstock.com

Ryssland har ett intresse av Östersjöområdet.
En möjlig strategi torde kunna härledas utifrån
historia, en analys av doktriner respektive Rysslands
relationer och agerande visavi Östersjöländerna.

Historia och doktriner
Ryssland har sedan 1500-talet strävat västerut, betingat
av maritima förhållanden och handel vilket lett till ett
antal krig med Sverige. Freden i Nystad 1721 gav
Ryssland de delar av Baltikum som intill dess varit
svenska. Förlusten av Finland 1809 bröt vårt Östersjö
välde och Östersjön blev närmast ett ryskt innanhav
liksom 1945-1991, men med sovjetiska förtecken.
Ryska doktriner och andra styrdokument, bl a
Nationella säkerhetstrategin, utrikespolitiskt koncept,
militärdoktrinen m fl, har få skrivningar om Östersjö
området och är allmänt hållna. D v s riktlinjer
tillämpliga även i Östersjöområdet, men beaktande
lokala förutsättningar.

ssland

Förhållandet till Östersjöländerna
Förutom Finland kan Östersjöländernas förhållande
till Ryssland betraktas som djupfryst till följd av bl a
annekteringen av Krim, incidenter, rysk underrättelse
verksamhet och försök att påverka den allmänna
opinionen.
De baltiska staterna är utsatta för en särskild rysk
”omsorg” p g a den ryskspråkiga minoriteten, historien
1940-1991, det sovjetiska arvet i form av t ex energi
försörjning samt att Nato:s truppnärvaro ses som ett
hot från rysk sida.
Finland är det enda av Östersjöländerna som har
regelbundna högnivåkontakter med Ryssland och
besöktes 2017 både av den ryske presidenten och
utrikesministern. Och Finlands förhållande till Ryssland
har den finske utrikesministern beskrivit som: ”Vi har
varit här under århundraden, vi känner dem och de känner oss.

ssland

De respekterar vårt konsekventa förhållningssätt till dem. De
respekterar inte när man kryper på knäna”.
Att Sverige och Finland inte blir Nato-medlemmar
torde stå högt på den ryska agendan vilket också
framgått av vad presidenten, utrikesministern och
ambassadörer uttalat.

En bakomliggande strategi?
Kaliningrads län utpekades 2015 av den ryske försvars
ministern som ett av tre prioriterade områden och har
sedan 2016 tillförts nya fartyg och jaktflygplan,
Iskander- och sjömålsrobotar m m. Detta, och vad som
sker i Västra militärområdet samt ryskt agerande i
Östersjöområdet, gör det troligt att det finns en bakomliggande strategi. I den riktningen pekar även en analys
av doktriner och ryskt agerande med beaktande av
historien, där de viktigaste punkterna bedöms vara:
• Etablera en position som en viktig, eller rent av den
viktigaste, aktören i Östersjöområdet som inte kan
bortses ifrån.
• Åtupprätta, vidmakthåll och utveckla relationerna
med Östersjöländerna med fokus på Finland, men
undantagande de baltiska staterna.
• Destabilisera de baltiska staterna i syfte att få till
stånd vänligt inställda regimer.
• Förhindra ett svenskt respektive finskt Natomedlemskap.
• Etablera och vidmakthåll en trovärdig militär styrka
i Östersjöområdet och närliggande områden samt
håll Östersjöländerna i osäkerhet om avsikter.
• Visa militär styrka till lands, till sjöss och i luften.
Om denna bedömning är korrekt återstår att se och att
möta den ryska strategin är en utmaning för oss såväl
som för övriga Östersjöländer.

Text: Jörgen Elfving

15 – Försvarsutbildaren 2-2018

I SAMARBETE MED AFF

Han vann presidentvalen igen. Foto: kremlin.ru

Allt börjar med GU-F

Claes-Åke Henriksson – Försvarsutbildarna

”Frivilligheten ger det framtida
totalförsvaret en resurs med
kompetens och engagemang.”

Eleverna på GU-F:en tar första steget mot en specialistbefattning i Hemvärnet.
Vi går fram till en grupp elever vid skjutfältet. De
väntar på sin tur att skjuta Ak 4, de värmer sig vid en
eld. Instruktören Anders Fastesson berättar för dom
om mig, att jag skriver för Försvarsutbildaren. Du har
väl frågor, säger han. Jodå. Snygg eld, hur har ni fått
fart på den?
– Gruppsamarbete, säger en elev.
– Laget inte jaget, säger en annan.
– Lös uppgiften, säger en tredje.

Instruktörer
Eleverna tycks ha uppfattat vad det är att vara soldat.
Det är Försvarsutbildarnas första GU-F för året, den
går i Göteborg och vi är på Sisjöns skjutfält. De här två
veckorna är också starten för de som siktar på att bli
instruktör i en frivillig försvarsorganisation.
– Har en blivande instruktör inte genomfört Försvars
maktens grundutbildning är GU-F:en ett måste, säger
Ulf Hammarlund, utbildningsledare för Försvars
utbildarna i södra Sverige.
Sen tillkommer ytterligare fyra veckors utbildning
för de blivande instruktörerna.
– Några av eleverna här kan säkert komma att själva
vara med som instruktörer på en GU-F, säger Ulf
Hammarlund.

Söktryck
Det har varit stort söktryck på utbildningen, 80 ville
vara med, 40 antogs och det blev fyra sena avhopp. Jag
är med under två halvdagar. Det är vinter i Göteborg
och det är en motiverad grupp elever. En av dom heter
Tamaz Katzer, är 26 år, kommer från Borås och studerar
till systemvetare i Umeå. Han ska bli bandvagnsförare i
den hemvärnsbataljon som finns i Västerbotten.
Hinner du med att både plugga och vara här?
– Jag kommer att läsa ikapp, säger han.
Tamaz gick in på Försvarsmaktens webbplats i
somras och anmälde intresse. Han har haft ett militärt
intresse länge och gjorde nu sak av det intresset. Kanske
blev han påverkad av kompisar i Umeå som är med i
Hemvärnet. Hur tycker du det är att skjuta Ak 4, med
tanke på rekylen?
– Trodde det skulle vara mer.
Han och hans nya kompisar på GU-F:en har legat
inne sex dagar när de lär sig grunderna i skytte. Hur är
instruktörerna?
– Dom är tydliga.
Din grupp?
– Vi har bra sammanhållning. Vi har kommit
varandra nära på kort tid, säger Tamaz Katzer.
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Bilden till vänster:
Första skjutpasset är spännande. Foto: Anders Fastesson
Bilderna till höger, uppifrån och ner:
Fram och markera. Foto: Per Lunqe
Första bekantskapen med pistol 88. Foto: Per Lunqe
Se så bra! Madelene Melander från Västernorrland är nöjd.
Foto: Anders Fastesson

Säkert
Anders Fastesson är nöjd med det han ser på Sisjön.
– Så sent som igår hade dom inte hållit i ett vapen.
Eleverna är indelade i två lag vid skyttet. Två grupper,
där eleverna ska bli sjukvårdare, mc-ordonnanser eller
hundförare, de lär sig skjuta pistol. Det andra laget,
också indelat i två grupper, har siktet inställt på
stabsassistent, fordonsförare eller signalist, skjuter Ak 4.
Gabor Zalavari är huvudansvarig skjutinstruktör för
pistolskyttarna. Vad är viktigast?
– Säker vapenhantering, att eleverna får praktisera det.
Men det finns också andra mål, ett är att det ska vara
roligt, då lär man sig lättare. Samtidigt ska eleverna ha
respekt för vapnet.
Gabor Zalavari går utmed linjen av pistolskyttar.
– Två skott, två träffar. Bra. Då går vi fram och
kontrollerar. Mycket bättre. Ja. Bra! Fortsätt jobba på.

Krutdoft
Nya moment kommer in.
– Någon som inte är klar? Ladda!
Det smäller, små moln drar iväg från pistolerna,
det doftar krut.
Det är instruktörernas och elevernas sjätte dag. Det
är vinter, kväll och mörkt, det är uppsittning i Bohus
salen på FöMedC, garnisonen. Pierre Alpstranden som
är mentor åt instruktörerna värmer upp 36 elever
inför kurschefen Claes-Åke Henricssons försvarsinformation. Pierre Alpstranden övar avlämning.
Dageleven Emilie Johansson som har varit med i
Försvarsungdom i Borås under fyra år, kommenderar
givakt.

Lämna av
Major, GU-F-eleverna enligt order! Pierre Alpstranden
tycker att det går riktigt bra.
Den här torsdagen var första gången som Emilie
Johansson lämnade av. Om utbildningen med verksam
het mellan halv åtta på morgonen och nio på kvällen,
tycker hon att det är mycket att lära sig men inte
stressigt. För henne blir det lite repetition av vad hon
gjort som Försvarsungdom.

Förarbete
Claes-Åke Henricsson är kurschef. Hur håller man
ihop en GU-F? Det mesta ska göras före, säger han.
Vid första avlämningen, då är det klart. Lite hårdraget.
Det är förstås mycket att göra under de två veckorna då
utbildningen genomförs. Kurschefen, adjutanten Hans
Ackeskog och 14 instruktörer som är med hela eller
delar av kursen har fullt upp.
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Ulf Hammarlund var med på GU-F:en dels för att
skaffa sig en uppfattning om hur det går och dels för att
ge synpunkter. Vad säger du om de orter där GU-F:arna
genomförs?
– Det spelar ingen roll var de genomförs. Det kommer
elever från hela landet. Det viktiga är när kursen ska
genomföras. Hur GU-F:en passar in i deras personliga
planering och utbildningsplanering är det viktigaste,
säger Ulf Hammarlund.

Markstridsskolan imponerad

Roland Ekenberg – Rikshemvärnschef

”Den frivillige tillför totalförsvaret
och därmed också Försvarsmakten,
engagemang, kompetens, lokal
kännedom och blir ett starkt bidrag
till vår gemensamma försvars
ansträngning. Utöver detta blir
den frivillige en ambassadör
och förkämpe.”
Från Markstridsskolan i Kvarn, MSS, var Fredrik
Jacobsson och Alexander Stankovic med. Medan elev
erna skjuter Ak 4 på Sisjön säger Alexander Stankovic
att han gillar det han ser.
– Oerhört imponerad av den hängivenhet som del
tagarna har, elever, övningsledning och instruktörer,
säger han.
Alexander Stankovic jobbar med skjututbildning på
MSS. Han ser och utvärderar vad som kan bli bättre,
det är hans dagliga jobb i Kvarn.
– Vi tittar på hur verkligheten ser ut. Vi lyssnar på
dom som genomför utbildningar och övningsledningar,
som här på GU-F:en. Vi bildar oss en uppfattning om
vilka friktioner som dyker upp.
Du ser mycket skjututbildning i Försvarsmakten.
Och här?
– Det jag sett är jag väldigt imponerad av. Eleverna
har bara haft handgriplig kontakt med Försvarsmakten
i sex dagar. Dom är lyhörda, dom är hängivna och dom
är skärpta. Jag är stolt över att se det här, säger
Alexander Stankovic.

Text: Per Lunqe

Vi lär ut
krisberedskap
Första föreläsningen i år och det var fullsatt
när Försvarsutbildarna på tre timmar lärde
säkerhetssamordnare krisberedskap.
För din säkerhet! fortsätter för fjärde året. För
svarsutbildarna lär ut krisberedskap på uppdrag av
MSB. Försvarsutbildaren var med i Stockholmssalen på
Scandic Klara vid Hötorget. Det var fullt i salen, alla 46
anmälda bänkade sig för tre timmars undervisning om
hur man klarar sig när elen inte kommer ur kontakten,
eller när vattnet slutat rinna ur kranarna.
Det var mest deltagare från Stockholms stad.
Personer som jobbar med säkerhet på stadens bolag
och förvaltningar, exempelvis stadsdelsförvaltningar
och bostadsbolag.

Det här är bra
Säkerhetsstrategen Lena Maria Fritzberg hade upp
manat sina kollegor i Stockholm stad att komma till
För din säkerhet!
– Det här är bra. Vi måste vara kunniga på detta om
något händer. Inom vårt uppdrag ska vi hjälpa dem
som inte själva kan ha sin egen beredskap fullt ut och
också bidra till att denna typ av information sprids i
kommunen, säger hon.
Inför kommande informationssatsningar i vår vill
Lena Maria Fritzberg att hennes kollegor är med. Och
då är en förmiddag med Försvarsutbildarna väl använd
tid, menar hon.
– Vi har också månatliga nätverksträffar där vi
pratar säkerhet och krisberedskap, säger Lena Maria
Fritzberg och tillägger: vi samverkar med en mängd
olika aktörer i frågan.
Men det var inte bara för jobbets skull som deltag
arna var med på Scandic Klara. De ville bli bättre på att
klara familjens beredskap också.
– Själv? Jo, jag har en hygglig beredskap. En vecka
klarar jag, säger Lena Maria Fritzberg.

Den enskilde
Föreläsarna Lennart Karlsson och Kim Kimreus lade
ribban för den enskildes beredskap. De följde ett
koncept som Försvarsutbildarna tagit fram och som
kvalitetsgranskats av MSB. Har man varit med vid
tidigare halvdagar, känner man igen en del. Förut har
För din säkerhet! gått en heldag, i år är den kortad till
hälften, en halvdag och då är sjukvårdsmomentet
struket. Förra året gick För din säkerhet! vid mer än
80 tillfällen, i år planeras 100 föreläsningar.
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Kim Kimreus la ribban.

Säkerhetssamordnare dokumenterar.

Momenten var krisberedskap, krisinformation,
överlevnad och informationssäkerhet. Under tre
timmar fick deltagarna information om vad de själva
kan göra för att klara sig vid en kris samt vad de kan
göra för sin familj och sina grannar.

Sedan kommer en rad bra att ha-kunskaper för
alla säkerhetssamordnare inför krisen. Kim Kimreus
fortsätter med överlevnad i stan. Blivande informa
tören Peter Werner lyssnar och lär. Anna Torndahl som
jobbar med För din säkerhet! på Försvarsutbildarnas
kansli och som samordnar För din säkerhet! är med
liksom Kristoffer Bäckström som leder Försvarsutbild
arnas civila verksamhet och kommunikation, detta var
hans första För din säkerhet! Vad tycker du?
– Otroligt bra. Även om jag själv trodde att jag kunde
det mesta lärde jag mig en hel del nytt. Allt ifrån hur jag
ska förvara vatten till hur viktigt det är att jag spärrar
obehörig adressändring hos Skatteverket så att ingen
stjäl min identitet. Dessutom var det roligt att
Stockholms stad hade så många medarbetare här för
att lära sig mer, säger Kristoffer Bäckström.

Om man inte kan
Informatörerna kommer från Försvarsutbildarna och
Stockholmsförbundet, och frågan är, hur får man med
sig deltagarna under tre timmar?
– Man måste veta vad man pratar som, säger Kim
Kimreus.
Och när man inte kan, då säger man det. När Lennart
Karlsson inleder sitt pass, säger han att de inte är
experter. Men för en åhörare känns det som om dom är
mycket kunniga.
Sättet för presentationen är också viktigt.
– Jag försöker röra mig, man måste vara lite skåde
spelare, och jag släpper in frågor, säger Kim Kimreus.

Text och foto: Per Lunqe

Otroligt bra
Lena Maria Fritzberg gör ett inpass och pratar med
sina kollegor, säkerhetssamordnarna och till informa
törerna.
– Det här är bra för våra medarbetare och för de
40 000 som jobbar i Stockholms stad. Frågorna är
aktuella och då är det bra om vi har kunskapen och kan
svara på frågor.
Lennart Karlsson svarar.
– Vi samarbetar med kommuner och vänder oss till
allmänheten.
Lennart Karlsson fortsätter med sitt pass.
– Du som bor i en tätort är säkert van vid att allt
fungerar …

Lars Frisk – Förbundsordförande
Försvarsutbildarna

”Frivilligrörelsens huvuduppgift är
att ge alla medborgare en möjlighet
att visa engagemang och ta ansvar
för Sveriges försvar.”
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Satsning på krisberedskap
Medborgarna behöver engagera sig i frågor som rör kris, beredskap
och ytterst krig. Här hjälper Försvarsutbildarna till.
Krisberedskapsveckan 2017 fick ett bra genom
slag. Sett från Försvarsutbildarnas horisont genomförde
förbunden 33 aktiviteter, mestadels föreläsningen För
din säkerhet!, under Krisberedskapsveckan. Det berättar
Anna Torndahl som arbetar på Försvarsutbildarnas
kansli som samordnare för krisberedskapsuppdrag.

Årets kampanj
Nu förbereds Krisberedskapsveckan 2018, den 28 maj3 juni. I anslutning till den kommer MSB att tillsammans
med bland andra Försvarsmakten, Sveriges kommuner
och landsting och länsstyrelserna att skicka ut en
broschyr om kris, informationspåverkan, höjd bered
skap och krig till landets samtliga hushåll. Bakgrunden
till utskicket är ett regeringsuppdrag som förstärker
och utvecklar det arbete som MSB redan gör för att öka
riskmedvetenheten och kunskapen hos befolkningen
om bland annat hemberedskap och det egna ansvaret.
Kommunerna är huvudaktörer i Krisberedskaps
veckan. Ambitionen med kampanjen är att den ska växa
och engagera fler. Inför Krisberedskapsveckan 2018 finns
en önskan om medverkan från ännu fler kommuner,
länsstyrelser, frivilligorganisationer, centrala myndig
heter, branschorgan och näringsliv för att uppmärk
samma vår gemensamma säkerhet och beredskap.

Försvarsutbildarna satsar
Anna Torndahl har inför Krisberedskapsveckan
genomfört möten med förbundens kontaktpersoner
inom För din säkerhet! och även skickat ut informa
tionsmaterial till de regionala förbunden. Målet är att
Försvarsutbildarna genomför minst 40 För din säkerhet!

under vecka 22. I nuläget har 12 av förbunden föranmält
28 genomföranden.
Inriktningen som givits till förbunden är att boka
upp alla sina informatörer och boka lokal och genom
föra 1-5 För din säkerhet! under veckan. I andra hand
kontakta kommunerna för samarbete. Det råder dock
mycket olika förutsättningar vad avser kommunkontakterna varför Anna Torndahl poängterar vikten
av att börja bokning av informatörer och lokal redan nu.

Ulla Reimers är beredd
Ulla Reimers och Jon Spanne är kontaktpersoner i
region syd och har delat upp förbunden inom denna
region mellan sig. Uppgiften innebär att vara länken
mellan kansliet och förbunden, således att svara på
frågor samt att ge råd och stöd när det behövs.
Informationen innan Krisberedskapsveckan startar
kommer att vara omfattande varför inte bara Ulla och
Jon utan alla vi som är medlemmar får se oss som
ambassadörer och vara beredda att svara på frågor.
Krisberedskapsveckan innebär också ett gyllene
tillfälle att rekrytera nya medlemmar så det gäller för
förbunden att se till att man både syns och hörs.

Satsa i förbunden
Det viktiga är inte att alla gör allt lika utan att man
genomför verksamhet under veckan utifrån de lokala
förutsättningarna. Det kan vara att utöver föreläsningar
stå i en shoppinggalleria med sin roll-up för För din
säkerhet! och visa upp krislådan och vad som är bra att
ha hemma. På så vis väcker vi sannolikt intresset hos de
som passerar. Någon annan kanske får möjligheten att
visa våra digitala verktyg som Quizen
om krisberedskap eller checklistan
för vad som bör finnas i krislådan för
elever i en gymnasieskola, då ska man
göra det, säger Anna.
Kom ihåg att ta hand om allmän
heten som visar intresse för För Din
Säkerhet! under Krisberedskaps
veckan. Ha en uppföljning med en
föreläsning veckan efter. Allt för att
bygga säkerhetsmedvetande hos de
som lever och bor i vårt land.

Text: Tommy Jeppsson

Bilden till vä: Beredskap behövs i hemmet.
Foto: Per Klingvall
Bilden till hö: Ulf Ibsén lär ut vad som gäller
för din säkerhet. Foto: Per Klingvall
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Vendela Dobson och Pernilla Hultén – MSB

”Frivilligheten behövs, det märks
vid varje allvarlig händelse eller
kris. Betydelsen handlar om att
öka bemanningen när ordinarie
resurser inte räcker till.”

Mats Klintäng – Chefen för Totalförsvars
avdelningen i Försvarsmakten

”I morgondagens totalförsvar
är det framförallt att bidra till
personalförsörjningen av
totalförsvaret.”
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Tema påverkan
vid årsstämmor med
Försvarsutbildarna
Åtta förbund inom Försvarsutbildarna har
haft årsstämmor på Karlbergs Slott.

En av föredragshållarna var försvarsminister
Peter Hultqvist (S). Hur gör man för att locka honom
när Dalarna drar en lördag?
– Vi i Criscom har goda relationer med Peter
Hultqvist, det började 2014, innan han blev försvars
minister. Vi känner också pressekreteraren Marinette
Nyh Radebo. Det underlättar, säger Criscoms ordförande
Anders Gummesson som tillsammans med Kavallerioch Jägarförbundets ordförande, Paolo Bruno, såg till
att årsstämmorna kom igång och att allt löpte utan
friktioner.

Alla bidrar
Peter Hultqvist ställer sig i talarstolen framför 180 lyssnare. Men han vänder sig till alla medlemmar i frivilliga
försvarsorganisationer, det är 400 000 medlemmar.
– Alla ni bidrar till att stärka försvaret, inte minst
genom folkförankringen, säger han och går över till
säkerhetspolitik.
Det är Georgien till Syrien. Han kommer till det
tema som binder ihop eftermiddagen.
– Allt det här handlar om påverkansoperationer.
Konflikten i Ukraina beskriver Peter Hultqvist också
utifrån påverkan. Trollfabriker, som senare Hanna
Linderstål från Psyopsförbundet och Criscom ska
berätta mer om, det är vardag för Peter Hultqvist.
– Sverige har drabbats och kommer att drabbas inför
valen i september, säger Peter Hultqvist.
Vad gör regeringen för att möta påverkans
operationer?
– Vi höjer medvetandet, människor ska vaccineras
mot påverkan från trollfabriker. En myndighet skapas
för psykologiskt försvar.

Hantera påverkan
Handlingsberedskap?
– Vi måste vara beredda att ändra våra strategier. De
negativa krafterna ska förhålla sig till vad vi gör, inte
tvärtom.
Peter Hultqvist vänder sig till 180 försvarsutbildare i
samlingssalen.

– Det ni säger bidrar till opinionen.
Anders Gummesson ställer en fråga.
– Efter påverkansoperationerna mot valen i USA,
Tyskland och Frankrike, vilka slutsatser har regeringen
dragit?
– Vi är medvetna, den nya myndigheten skapas.
Inför valen måste vi kunna hantera påverkan, säger
Peter Hultqvist.

Ungdomar
Försvarsutbildaren frågar Peter Hultqvist, varför är du
med denna eftermiddag?
– Frivilligorganisationerna är en viktig del i folk
förankringen. Där finns engagemang och kunnande.
Jag tycker det är viktigt att markera och vi värdesätter
det omfattande arbete man genomför.
Vad väntar du dig av frivilligrörelserna?
– Jag förväntar mig att man fortsätter med den
aktivitet man har i dag. Jag hoppas att man kan
rekrytera nya medlemmar och utveckla den viktiga
ungdomsverksamheten, säger Peter Hultqvist.
Sedan ställer sig Allan Widman (L), ordförande i
Försvarsutskottet, i talarstolen. Han håller sig också till
den agenda som gäller för dagen, påverkansoperationer.
– FRA rapporterar om 10 000 cyberattacker i
månaden, säger Allan Widman.

Sanktionsfritt
Han påpekar att påverkansoperationer kan genomföras i fredstid helt sanktionsfritt. De används i
konflikter samt stärker dessa och Allan Widman ser
framför sig en militär konflikt i Europa inom de
närmaste åren.
– Ryssland har ett konventionellt övertag några år
framåt.
Det är i den miljön påverkansoperationer blir ett
kostnadseffektivt sätt att skaffa övertag på spelplanen.
Och varför är du med här, Allan Widman?
– Frivilligorganisationerna har alltid legat oss varmt
om hjärtat. Försvarsministern fick just en fråga om
försvarsvilja och i det sammanhanget tror jag att
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Uppifrån och ner, från vä till hö:
Fr v poliserna Nils Idemalm, Erik Lennermark och Mattias Hedin fick MP-förbundets förtjänsttecken i silver för evakuering av skadade vid terror
attacken på Drottninggatan. / Medaljer och förtjänsttecken. / Hanna Linderstål berättade om trollfabriker.

värnplikt, frivilligorganisationer och Hemvärnet är
nyckelord.
Hur ser du på frivilligrörelsen?
– Jag ser att aktiviteterna har ökat de senaste tre åren.
Se bara hur många som är med här i dag. Jag ser också
tecken på att frivilligrörelsen anpassar sig efter nya
behov, till exempel Psyopsförbundet och Criscom,
säger Allan Widman.

Billigt med trollfabrik
Hanna Linderstål, från Psyopsförbundet börjar sitt
anförande med att beskriva sig själv utifrån hur en
trollfabrik skulle beskriva henne.
– Sådan här information kan man använda för att
påverka opinioner, sa hon.

Det är inte heller särskilt dyrt att handla på en
trollfabrik.
– 30 dollar för 2 500 följare på Twitter, berättar
Hanna Linderstål.
Stämmorna avslutades med utdelning av förtjänst
tecken och medaljer för förtjänstfulla insatser. Tre
poliser har av Militärpolisförbundet fått deras förtjänstmedalj i silver för evakueringen av skadade under
terrorattacken på Drottninggatan. Poliserna Nils
Idemalm, Erik Lennermark och Mattias Hedin fick
stående ovationer i samlingssalen.

Text och foto: Per Lunqe
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Pansarvärnsvapnet AT4 finns i en version som är anpassad för att avfyras från slutna rum utan att skytten påverkas av vare sig tryck eller bakflamma.

Saab levererar
stororder till Frankrike

Tre pansarvärnsvapen löser fyra förmågor
För knappt fyra år sedan jublades det i Saab Dynamics korridorer i Karlskoga.
Frankrike hade beslutat att köpa den nya generationen av det svenskutvecklade pansarvärnsvapnet AT4, (pansarskott 86). I år inleds leveranserna av den
förbättrade vapenfamiljen till det franska programmet som fått namnet
”Roquette”. Samtidigt har Saab fått ytterligare en stor order från US Army.

Vapensystemet AT4 (svensk benämning pansar
skott 86) är en av de svenska succéerna när det gäller
vapenexport. För mer än 30 år sedan, 1986 fick dåvar
ande FFV storordern på AT4 från USA och glädjen var
stor i Eskilstuna och inte minst i Karlstad, där dåvarande
Zakrisdalsverken utgjorde en viktig leverantör av
verkansdelen till vapnet.

Över en miljon vapen
Sedan dess har över 1 000 000 vapen levererats, som
använts i ett antal stora insatser av amerikanska förband.
Men, Saab:s utvecklingsingenjörer har inte legat på
latsidan utan de tekniska landvinningar som åstad
kommits med ”storebror”, Carl-Gustaf har också kunnat
utnyttjas till att förbättra utformning och prestanda för
AT4-familjens olika typer av verkansdelar.

Mikael Jemth, produktledare ser nu också början till
slutet för den senaste tidens utvecklingsarbete med att
ta fram de nya förmågor som den franska armén beställt.
2014 lanserades flera nya versioner av vapensystemet.
– Det vi nu levererar är ett pansarskott som förutom
pansarvärnsförmåga också kan användas för att lösa tre
andra uppgifter; brisad bakom vägg, bräschbrisad som
öppnar ett hål i en vägg samt mjuka mål. Via ett avan
cerat sikte programmeras tändsystemet för att utlösa
luftbrisad eller direktanslag, förklarar Mikael Jemth.

Motmasseteknik
Den franska armén har också sedan flera årtionden
varit en av Saab:s (även dåvarande Bofors) storkunder
när det gäller beställning av pansarskott 86. Det började
med att fransmännen beställde ett omfattande parti av
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den version som kan avfyras från slutna rum utan att
skytten påverkas av det höga tryck som normalt upp
står när ett tungt vapen avfyras i en sådan miljö (mot
masseteknik) - AT4CS. CS, som är förkortningen för
”confined space” blev ytterligare en i raden av storsäljare
när versionen introducerades i slutet av 90-talet.
– CS-versionen är utmärkt att nyttja för en skytt
som vill vara dold i till exempel ett rum eller i ett annat
slutet utrymme.
På senare år har också arbetet intensifierats för att
satsningen som sker på att utveckla Carl Gustaf också
ska kunna nyttjas i AT4.

Bengt Sandström – Generalsekreterare
Försvarsutbildarna

”I en allt mer svårbestämbar och
komplex hotmiljö och där landets
viktigaste bevakningsmyndigheter
slimmats till ett normalläge utgör vi
frivilliga försvarsorganisationer en
resurs för ökad robusthet och till en
breddad folklig förankring.”
– Ett exempel på ett sådant merutnyttjande är att
spränggranaten i AT4 för den franska versionen som nu
är kvalificerad kommer att anpassas till Carl Gustafsystemet under kommande år samt även att det

avancerade siktet till AT4 från vår partner Aimpoint
också är det första avancerade sikte som kommer att
kvalificeras för Carl Gustaf, säger Mikael Jemth.

Enkel användning
Saab:s devis är att AT4-familjen ska kännetecknas av
enkel användning och hantering. Det ska inte krävas
några expertkunskaper för att skytten ska kunna
använda vapnet på ett effektivt sätt. I dag är också AT4
mer än ett effektivt pansarvärnsvapen i och med de
nya förmågorna för verkan mot byggnader och andra
installationer.
– Det är klart att det säger en del om vapnets effektiv
itet och pålitlighet när vi i dag har mer än 10 kunder som
aktivt använder systemet, konstaterar Mikael Jemth.

Avancerat sikte
Det avancerade siktet ska inte vara svårt att använda
för skytten:
– Det är en viktig poäng med siktet. Ibland när ordet
”avancerat” används kan man tolka det till att det blir
komplicerat att använda. I fallet med vårt sikte är det i
stort sett tvärt om. Siktet möjliggör ett enkelt hanter
ade och är mycket lätt för skytten att operera, men själva
algoritmerna för dynamisk framförhållningspunkt och
ballistikberäkning är avancerade och komplexa.
Det avancerade siktet kommunicerar direkt med
vapnet och ger bland annat kontinuerlig uppdatering
av ballistikdata samt en riktpunkt för framförhållning
av rörliga mål.
– Avancerade sikten ökar också möjligheten till längre
bekämpningsavstånd samt ökar förmågan att bekämpa
rörligt mål, vilket också våra kunder efterfrågar, kon
staterar Mikael Jemth.

Text: Stefan Bratt

Mikael Jemth är en av Saab:s medarbetare som arbetat länge med att ro i hamn den stora franska och nu även en amerikansk stororder på
vidareutvecklingen av AT4. Foto: Stefan Bratt
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Försvarsutbildarna
lär av varandra
När förbunden i region mitt möttes var
det både planering och nätverkande.
Förbunden i Försvarsutbildarnas Region mitt
har haft samordningsmöte. 20 försvarsutbildare i ett
konferensrum på Scandic Hotell i Sollentuna. Alla på
plats för att få det senaste och på plats för att nätverka,
ledda av den nye utbildningsledaren Hans Klingvall
som gått till Försvarsutbildarna efter sin tjänst på
Försvarsmaktens Högkvarter.
– Vi gick igenom året som kommer. Vi vill inte ha
krockar i verksamheten. Vi pratade förstås mycket om
förbundskorten, säger Hans Klingvall.
Vad är ett förbundskort?
– Ett styrmedel, som säger vad som ska genomföras
när, var och med vilken budget.

Peter Hultqvist – Försvarsminister

”Att det finns eldsjälar är en av det
absolut viktigaste resurserna för alla
frivilliga försvarsorganisationer och
det är dessa personer som bygger
grunden för en bra verksamhet.”
Styrmedel
Hans Klingvall redogjorde för ett av Försvarsmaktens
styrmedel, direktiven för uppdragsplanering, DUP:en.
Den går över tre år och bryts ner till verksamhets
uppdrag. Där ska alla GU-F:ar, Military Weekends och
all instruktörsutbildning in.
Lyssnade deltagarna på dig?
– Jag tycker att jag fick positiv respons. Och det blev
en bra dialog.
En ungdomstät på samordningsmötet hade en
egen träff under ledning av Lars Åhlander från Över
styrelsen. Det var 15 ungdomsledare.
– Det är alltid effektivt när någon från Överstyrelsen
är med, säger Hans Klingvall.

Får erfarenheter

Mötesdeltagarna samlade.

Nytt kort
Allt är på ett papper, förr fanns planeringen på ett och
budgeten på ett annat, nu är allt på ett.
– Det är mer översiktligt.
Fick ni något nätverkande?
– Det tycker jag. Vi pratade förstås med varandra. Vi
gav och fick tips. Det betyder något att träffas fysiskt.
Man kan ringa eller mejla, men det här ger mer, säger
Hans Klingvall.
Deltagarna, en del kom redan kvällen före mötet,
från Örebro, Gävle och Linköping, de hade då tid att
sätta sig ner för lite försnack.
– Frågor uppstår och svar ges.

Elin Gidmark och Christoffer Bossen var med från
Gävleborgsförbundet. Elin Gidmark är förbunds
sekreterare i Gävleborg och även kassör i CBRNförbundet. Hon berättade för deltagarna i Sollentuna
var CBRN-frågorna står.
– Vi var där för att få utbyte, säger Elin Gidmark.
Hon är med och driver verksamheten i Gävleborg
sedan 2015. Det är bland annat mycket administration
av regionala och centrala kurser. Nästa personliga steg
för Elin Gidmark är att bli infobefäl i en hemvärns
bataljon.
Förra samordningsmötet för Elin Gidmark var på
Karlberg 2017. Då som nu ser hon möjligheter.
– Vi får erfarenheter från de andra.
Och hon har en uppmaning.
– Det är viktigt att närvara. Man får koll på vad de
andra gör, säger Elin Gidmark.

Text och foto: Per Lunqe
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Försvarsutbildare in i själen
Försvarsutbildarna har behov av eldsjälar som brinner för sin förening
och verksamhet.En sådan eldsjäl är Per Aspeli från Karlskoga.
Det är en tisdag kväll och en efter en börjar
styrelsemedlemmarna i Bergslagens Artilleribefäls
förening (Bart) och även Karlskoga Försvarsutbildar
förening, där Per också är ordförande, att droppa in i
hallen hos makarna Aspeli.
Även om Bart med stor sannolikhet har sett sina
bästa dagar då A 9 fanns i Kristinehamn och utgjorde
ett viktigt stöd för föreningens utbildningsverksam
het, fortsätter Per Aspeli och hans styrelse att enträget
bedriva utbildningsaktiviteter för dagens kader av
50-talet medlemmar.
– Som mest har vi varit runt 500 medlemmar från ett
stort upptagningsområde och vi hade verksamhet varje
vecka under vår och höst. När sedan A 9 lades ned 2004
blev det pyspunka för vår förening då vi fick svårare att
få tag på kompetenta föredragshållare
inom artillerifunktionen. Styrelsen
insåg ganska snart att det skulle
passa bra om vi gjorde ett gemensamt
utbildningsprogram tillsammans med
en annan Försvarsutbildarf örening
här i Karlskoga, Bofors Luftvärns
förening samt Karlskoga försvars
utbildare som också såg ut att gå en
sotdöd till mötes, säger Per.

inom den svenska frivilligrörelsen som ägnat mycket
stor del av sin fritid till att verka för frivilligheten och
rörelsens utveckling och fortlevnad.
I år passerar han också otroliga 30 år som ord
förande för Bart, som bildades på nationaldagen 1988.
– Vi var några stycken som insåg att det fanns ett
utrymme och behov för att bilda en nationell förening
och kanske även förbund för artillerister. Vi har aldrig
kommit dit att Bart blev ett förbund men vi var utan
tvekan under några år en av FBU-rörelsens större
specialföreningar med ett konstant medlemsantal på
över 500 medlemmar åren 1990-2000.
– Vi hade också ett väldigt bra stöd från A 9. Inte
minst regementschefen, överste Lars Carlson bidrog
till föreningens snabba medlemsutveckling då han såg

Artilleri grundbulten
Artilleri och utveckling av artilleri
kunskap har hela tiden varit en viktig
grundbult för Bart som också fortfar
ande är en av landets två rikstäckande
föreningar inom Försvarsutbildarna
med artilleri i fokus.
För Pers del började intresset för
frivillig befälsutbildningsverksamhet
i Sigtuna i mitten av 70-talet. Han
gick ett antal kvällskurser och sedan
Styrelsemöte i köket hemma hos Per Aspeli (till vänster på bilden).
var han fast. I början av 80-talet blev
han också anställd reservofficer vid
till att reservofficerare som kallades till krigsförbands
dåvarande A 9 när han flyttat till Karlskoga och fick via
övningar fick både information om Barts verksamhet
FBU kompletteringsutbildning fanjunkares grad i det
samt erbjöds medlemskap i föreningen, minns Per.
dåvarande befälssystemet. Under sin tid som reservare
Trots att landets kvarvarande artilleriförband finns
gjorde han fem krigsf örbandsövningar.
mer än 100 mil från Karlskoga har Bart en förvånans
– Via en doktorandtjänst på KTH kom jag in på
värt livlig verksamhet med ett tiotal aktiviteter under
området sjöminor och genomförde en verkansstudie
vår och höst.
om riktad sprängverkan för sjöminor. Den studien
– Om inte Bart samarbete med bland annat Bofors
ledde till att jag erbjöds en anställning som vapen
Luftvärnsförening fungerat så väl är jag inte så säker
verkansspecialist vid Bofors och sedan dess har jag
på att Bart har överlevt, slutar Per Aspeli.
varit Karlskoga trogen, säger Per.

30 år som ordförande

Text och foto: Stefan Bratt

Utan allt för stora vetenskapliga belägg måste nog Per
sägas tillhöra den krets av ideellt arbetande personer
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KrönikaN
Det kan göra ont
Statsminister Stefan Löfven skrädde inte orden
när han den gånga september gästade Aurora 17. Så här
föll orden:
”Det är vår uppgift är att försvara vår territoriella integri
tet. Ytterst handlar det om vårt land, ett land som vi älskar.
Alla ska veta att om man har som avsikt att skada Sverige
eller inta Sverige så ska det göra riktigt, riktigt ont.”
Och vad ska man säga – mer än att låt oss hoppas att det
dröjer innan prövningens stund infaller. En armébrigad, ett
fåtal fartyg och så flyget förstås. I stället förlitar vi oss på
säkerhetspolitikens förhoppning om att få hjälp från ”andra”,
men utan att ta steget fullt ut genom att ingå en försvars
allians med ”de andra”. Alltså ett medlemskap i Nato.
Allvaret bakom det bristande taktgåendet mellan försvarsoch säkerhetspolitiken blir än tydligare vid en jämförelse av
styrkeförhållandena mellan Nato och Putins Ryssland. Och
närmare bestämt att balansen tyvärr är till Kremls fördel.
Men, brukar det ibland invändas, Rysslands BNP är ju ingen
ting i jämförelsen med ekonomierna i Väst. Samma röster
brukar peka på att också den militära balansen i själva verket
är till Nato:s fördel.
Kort sagt, man menar att snacket om ett ryskt hot bara är
snack.
Att den ”argumentationen” bemöts med siffersatta tal
över styrkebalansen är en viktig poäng med FOI-rapporten
Västlig militär förmåga: En analys av Nordeuropa 2017. Sett
i relation till reell militär förmåga (kvantitet, kvalitet och
tillgänglighet) är det Ryssland som sitter med trumf på hand.
I ett konfliktläge kommer Nato:s styrketillväxt först
efterhand att ge ett övertag till sjöss och i luften, men
däremot varken i fråga om förmågan hos stridskrafterna till
gemensam strid eller markstrid i närområdet. Inte heller
det kvalitativa försprång som en gång kunde uppväga lägre
kvantitet, föreligger längre.

En annan poäng med FOI:s granskning är att påvisandet
av ihåligheten i Nato-ländernas försvarsmakter kan fungera
som en väckarklocka. Inte minst bör den göra det i Sverige.
Styrkejämförelsen visar att i vårt närområde kommer
Nato-ländernas förmåga att vara ”mycket begränsad de första
dagarna och veckorna efter att motåtgärder börjar vidtas”.
Samtidigt drar man slutsatsen av genomförda krigsspel att
Ryssland har störst möjlighet till framgång genom att välja
begränsade mål som kan nås snabbt.
Samma bild tecknas i amerikanska forskningsinstitutet
Rand:s rapport Assessing the Conventional Force Imbalance in
Europa: Implications for Countering Russian Local Superiority.
Och när det gäller lokal överlägsenhet är det Baltikum som
är på tapeten. Och därmed Sverige. Det är ett ryskt intresse
att antingen själv få tillträde till svenskt territorium eller att
neka Nato att få det.
Såväl utredningen om Försvarsmaktens långsiktiga materiel
behov som ÖB:s perspektivstudie Tillväxt för ett starkare försvar
ger en god bild av luckorna i försvaret, och den miljardrullning som krävs bara för att inte tappa förmåga. Styrke
tillväxten kan dock inte vänta till dess att ett antal år har gått
efter 2020. Och än värre blir det om ÖB får nobben i fråga
om förstärkningar av försvarsanslaget 2018-2021.
Vi kan och behöver göra mer än vi redan gör. I försvars
politiken och genom vårt säkerhetspolitiska val. I det ena
fallet handlar det mer om närtidspengar till försvaret – och
i det andra om Nato-medlemskap. Det spelar roll om hur
ont det kommer att göra också för oss, men förstås också för
möjligheten att undvika det värsta. För i sådana fall
kommer vi att få känna hur ont det gör.

Text: CLAES ARVIDSSON. Han är författare,
mångårig ledarskribent i SvD och redaktör för
Säkerhetsrådet.
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LANDET RUNT

Godkänd skjutbana för Försvarsutbildarna Gävleborg
Julbergsbanan, som Försvarsutbildarna Gävleborg
driver och arrenderar är 300 meter och har 20 ställ
med duellställ och rälsmål. Banan är godkänd för civilt
och militärt skytte.
Medlemmar i Försvarsutbildarna (organiserat
och som enskild medlem) har möjlighet att använda
anläggningen.
Försvarsmakten samt polismyndigheten nyttjar
banan.
Julbergsbanan användes under Military Weekend
vecka 12.

Text och foto: Elin Gidmark

Gävleborgarnas skjutbana.

Prova-på-kurs i Skövde

Vintergatan 2018

Försvarsutbildarna Stockholm och Södermanland
genomförde sin traditionella mökerfältskjutning
Vintergatan den 27 januari på Livgardet. 83 deltagare
mötte upp varav 3 var gäster från Finland. Tävlingen
genomfördes på 8 stationer med olika överrasknings
moment. Utvärderingen visade på ett gott resultat och
nästa alla deltagare lovade komma tillbaka nästa år.
Under tävlingen rådde barmarksförhållande men på
natten började det snöa.

Text: Irma Palm

Koncentration krävs vid vapenhantering.

Under tre intensiva dagar har 14 elever fått
prova på det militära livet med förläggningstjänst,
sjukvård, exercis och hantering av militär utrustning
på vår prova-på-kurs Military Weekend i Skövde.
Fem tjejer deltog. Den yngste deltagare var 18 år och
den äldste 42 år.

Text och foto: Fredrik Holmkvist

Vintergatan handlar om att träffa målet. Foto: Peter Werner
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Totalförsvarsinformation grundkurs i Örebro
Tjugo kursdeltagare var samlade i Örebro under
helgen vecka 10 för deltagande i grundkurs totalförsvars
information.
Föreläsningar och grupparbeten varvades och bidrog
till ett bra resultat. Kursutvärderingen visade att
huvuddelen av kursdeltagarna var mycket nöjda. Flera
av dem ville försätta med att även genomföra fördjup
ningskursen.

Text och foto: Lars Björk
Det var en engagerad grupp kursdeltagare.

Ungdomshelg i Halmstad

LANDET RUNT

Det var "kasernhelg" och ett 30-tal ungdomar
från Försvarsutbildarna i Halland var samlade vid Lv 6
under Thimmy Eklund, Filip Nord och Matts Stensson
ledning. Under fredag kväll var det vapenhantering
och säkerhetsbestämmelser. Ungdomarna förlades i

kasern. Under lördag förmiddag besöktes Räddnings
tjänsten i Halmstad och ungdomarna fick träna på
brandskydd, åtgärder vid trafikolycka m m.
Lördag eftermiddag genomfördes prov i säkerhets
bestämmelser och fortsatt vapenhantering, (skjutställ
ningar m.m.).
Evelina Nolhag från Varberg, började som Försvars
ungdom under hösten 2017 säger:
– Jag trivs jättebra, det är bra gemenskap och bra
vänner. Jag känner mig trygg. Funderar på att söka till
Försvarsmakten som yrkessoldat säger Evelina.
– Jag får ett smakprov på vad försvaret har och
får göra saker jag annars inte hade gjort exempelvis
fysiska tester och andra påfrestningar. Jag vill fortsätta
inom Försvarsmakten som yrkessoldat eller specialist
officer säger Nicklas Ståhl från Harplinge.
Hela söndagen ägnades åt praktiska skjutövningar
med gevär 22 long på Lv 6 skjutbana.

Text och foto: Lars Björk

Ordning och reda är grunden.

CHEFEN MUST I HALMSTAD

Det var fullsatt i Klarasalen när generalmajor
Gunnar Karlson, chef för den militära underrättelseoch säkerhetstjänsten (MUST) talade om ”Vad gör den
svenska underrättelsetjänsten?” på Stadsbiblioteket i
Halmstad den 15 februari.
Generalen utvecklade nedanstående tre punkter:
• MUST stödjer svensk utrikes-, säkerhets- och
försvarspolitik och motverkar hot mot svenska
intressen.
• Regeringen och överbefälhavaren är MUST:s
uppdragsgivare.
• MUST:s verksamhet är reglerad i lag och granskas
fortlöpande.
Föreläsningen livesändes och det var ca 150 personer
som följde sändningarna. Totalt var det då 350 personer
som såg och hörde föreläsningen.

Avslutningsvis blev det gott om tid för frågor från
publiken.

Text och foto: Lars Björk

Chefen MUST hade en stor publik.
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Det händer i förbunden
25/4-25/6

Region Syd

fort. Region Mitt

Aktivitet
Datum
Plats
Arrangerande
			förbund

Aktivitet
Datum
Plats
Arrangerande
			förbund

Museibesök

25 april

Militärhistorisk resa

28 april	Orust

Soldatprov
19 maj	Nyköping
Stockholm
			Södermanland

Garnisonen

Skåne
Bohuslän-Dal

Kurs i enskild soldats strid 27-29 april	Eksjö	Norra Småland
Ungdomsövning

maj	Revingehed

Skåne

Kvällsfälttävlan

01 maj

Bohuslän-Dal

Försvarsinformation

02 maj	Ängelholm

Skåne

Regementets dag

05 maj	Revingehed

Skåne

Skytte

05 maj

Bohuslän-Dal

Ungdomsövning

09 maj 	Halmstad 	Halland

Studiebesök fd A3

10 maj	Åsum

Skåne

Vårövning (ungdom)

10-13 maj

Bohuslän-Dal

Försvarsinformation

14 maj	Malmö

Skåne

Försvarsinformation

15 maj		

Skåne

Orientering

16 maj	Trollhättan

Bohuslän-Dal

Military Weekend

18-20 maj	Eksjö	Norra Småland

Military Weekend

18-20 maj	Herrljunga	Älvsborg

Ungdomsövning

18-20 maj

Studieresa Riga

21-24 maj	Riga

Bohuslän-Dal

Förbundsmästerskap
pistol

22 24 maj 	Falköping

Skaraborg

Soldatprov, kamratmarsch 26 maj 	Flämslätt
Studieresa Skansberget

26 maj	Uddevalla

Soldatprov

26 maj	Uddevalla

Bohuslän-Dal

Strapatsövning (ungdom) 26 maj	Uddevalla

Bohuslän-Dal

Military Weekend

01-03 juni

Kronoberg

Försvarsinformation

04 juni	Fredriksberg Skåne

Nationaldagsfirande

06 juni

Skövde

Skaraborg

Military Weekend

08-10 juni

Göteborg

Göteborg

Ungdomsövning

13-15 juni	Eksjö	Norra Småland

Ungdomskurs
– tema armé

17-21 juni 	Halmstad 	Halland

Kville härad

Skytte

Skövde

Skillingaryd	Norra Småland

Kosta

Skjutinstruktörskurs Ak4 24 juni-01 juli		

Skjutträning

08 maj

Bergslagen

Örebro

Danmarksutbyte

10-13 maj

Bergslagen

Örebro

Studieresa

19-20 maj

Stockholm

Örebro

Soldatprov

26 maj

Örebro

Örebro

För din säkerhet!
30 maj	Upplands
		
Väsby

Stockholm
Södermanland

Military Weekend
01-03 juni
Livgardet
Stockholm 		
			Södermanland
För din säkerhet!

13 juni

Military Weekend

15-17 juni	Fårö

Visby

Ungdomsläger
15-21 jun
Strängnäs
– baskurser			

Gotland
Gotland
Stockholm
Södermanland

Region Norr
Aktivitet
Datum
Plats
Arrangerande
			förbund
06-20 maj

Boden	Norrbotten

Skaraborg

Grundläggande
soldatutbildning för
frivilliga (GU-F)

Bohuslän-Dal

Military Weekend

15-17 juni

Östersund

Skåne

Jämtland

Rikstäckande förbund
Aktivitet
Datum
Plats
Arrangerande
			förbund
Fortbildning
24-26 april
Väddö	Militära
Militärpastorer			 Själavårdarna
Försvarsupplysning
26-27 april
Stockholm	Militära 		
			Själavårdarna
Ungdomsövning
27-29 april
Väddö
Luftvärns-		
			förbundet
Vårföredrag

maj

Region Mitt

Skytte

maj	Umeå

SVEROF

Aktivitet
Datum
Plats
Arrangerande
			förbund

Vårfälttävlan

05 maj

SVEROF

Pistolskytte

14 maj	Malmö

Skjutträning

30 april

Bergslagen

Örebro

Military Weekend
Södermanland

04-06 maj

Livgardet

Stockholm

Military Weekend

04-06 maj

Villingsberg

Värmland

Göteborg

SVEROF

Ungdomsövning
18-20 maj
Väddö
Luftvärns			förbundet
Soldatprov

26 maj

Skövde

SVEROF

Känsöskjutning

30 maj

Göteborg

SVEROF

Försvarsinformation och 06 juni
Stockholm
nationaldagsfirande 			

Luftvärnsförbundet

Gotland

Mästerskap pistol

11 juni	Malmö

SVEROF

Ungdomskurs
– tema språk

24-28 juni	Tylebäck	Militärtolkarna

Gävleborg

Språkkurser för
militärtolkar

24-30 juni	Tylebäck	Militärtolkarna

Ungdomshelg –
04-06 maj
Strängnäs
skjutning och baskurs 			

Stockholm
Södermanland

Grundläggande
soldatutbildning för
frivilliga (GU-F)

04-18 maj	Fårö

Grundläggande
soldatutbildning för
frivilliga (GU-F)

05-18 maj

Gävle

Stockholm	Militärtolkarna
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POSTTIDNING

2 0 2 7 3 8 7 0

Rikshemvärnschefens
ungdomstävling
− Hur förbereder jag mig?

Du bildar ett lag tillsammans med tre andra kompisar, ni är lite olika som personer
men gillar utmaningar och att jobba tillsammans med andra människor. Ni tränar
tillsammans, som exempelvis löpning, orientering och hindertagning på ett utegym.
Flera grenar under tävlingen innehåller inslag av orientering och löpning och även
skytte bör tränas när möjligheten erbjuds vid din avdelning. Är du förberedd så har
du bra förutsättningar när du åker till tävlingen.
Lycka till!
Text: Björn Svensson

Foto: Jörgen Fagerström och Björn Svensson

Anmäl ändrad
adress!

Har du flyttat eller ska du byta adress? Se till att du får ditt nummer av Försvarsutbildarna utan avbrott!
Gå in på www.forsvarsutbildarna.se – leta upp “Min medlemssida” och gör dina ändringar direkt på hemsidan.

