
Våra frivilliga försvarsorganisationer: 

Vårt militä
ra försvar byg
ger i grunden på 
"folkförsvarstanken", att 
försvaret är hela svenska folkets 
angelägenhet. 

Vi skall möta varje kränkning av vår 
frihet, vårt territorium och vårt svenska arv 
samt förhindra att en angripare får fäste på svensk 
mark. Vi skall bidra till fred i vår omvärld. 

O m det blir allvar - om kriget 
kommer - skall flygvap net och 
persona l ur de frivi lliga för

svarsorga nisationerna vara först ut på 
plan. Det är viktigt för dig som krigs
fö rbandschef att känna ditt lag och 
veta vilket motstånd ni kan bjuda. 

Det finns 24 frivilli ga försvarsorgani

Det är en resurs också för flygvap
net. Frivilligpersonalen finns i många 
av flygvapnets krigsförband och flera av 
hemvärnsförbanden har uppgifter 
inom våra bataljonsområden samt vid 
våra skyddsobjekt. 

tjänst, sambandstjänst, luft- och mark
observationstjänst samt skjutledare och 
skytteträning. Utbildningarna kan vara 
grundutbildning lika väl som färdig
hets- eller nivåhöjande utbildning. 

I en krympande ekonomi är det än 
vi ktigare att på bästa sätt ta ti livara alla 
de resurser som står till förfogande. 

sat ioner i Sverige. Nästan alla (22) - på Du bör kontrollera vi I ka fakti ska 
uppdrag av Försvarsmakten - rekryte Grundutbildning (fantastiska) resurser som du har i ditt 
rar, utbildar och bedriver försvarsupp krigsförband. Använd dessa så tidigt 
lysning samt färdighetsutvecklar sina 
medlemmar. 

Försvarsmakten skall teckna avtal 
med och krigsplacera frivillig personal. 
Tid iga re A- och B-avtal har som 
benämning utgått. - Avtalspersonalen 
ingår numera avtal som innehåller: 

~ Tjänstgöringens art. 

~ Tjänstskyldighetens omfattning. 

~ Tjänstgöringstidens längd. 

Det är drygt 75.000 frivilligmedlem
mar som genom avtal är krigsplacera
de i tota lfö rsvaret. Till detta kommer 
att Hemvärnet i nom ramen för armens 
territoria Iförsvarsförband organ i serar 
115.000 frivill iga. 
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Frivi Iligpersonalen är en ti Ilgång för 
ditt krigsförband. Det är därför viktigt 
för dig som krigsförbandschef eller krigs
placerat befäl att medverka i frivi II igut
bildningen, antingen på lokala kurser 
hemma vid ditt förband eller på cen
trala kurser någonstans i Sverige. Din 
egen moderna utbildning och dina 
praktiska färdigheter från krigsför
bandsverksamheten efterfrågas även 
vid frivilligutbildning. 

De frivi II iga försvarsorgan isationerna 
erbjuder utbildning för din krigsplace
rade personal. De kan genomgå befäls
utbildning, utbildning och utveckling 
av den personliga färdigheten inom 
flera områden t ex: transporttjänst 
(även motorcykel), flygbasjägartjänst, 
sjukvårdstjänst, fältarbetstjänst, hund

som möjl igt. Planera även in frivillig
personalen i dina övningar och i för
bandets beredskap. 

22 frivi II igorgan isationer (totalt 24) 
är mycket att hålla reda på. Ditt för
bands frivilligavdelning kan hjälpa dig 
och lämna uppgifter om organisatio
nerna och deras verksamheter. 

Repetitionsutbildning 

Du kan också hjälpa din frivilligavdel
ning genom att lämna underlag om ditt 
krigsförbands behov av frivi II igperso
nal i förbandet samt att oftare engage
ra frivillig personal vid t ex tilllämp
n i ngsövn i ngar, krigsförbandsku rser 
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Personal ur FVRF MI/er genomgång av 
observationsplutonens material. 

(KFK) och naturligtvis vid krigsför
bandsövningar (KFO). 

Det är självklart att det är du med 
ditt krigsförband som repetitionsutbi I
dar även krigsplacerad frivi II igperso
nal. Det bör dock finnas "fler" tillfäl
len för frivillig personal att kunna göra 
sina avtalade tjänstgöringsdagar i be
fattning. Därför bör du i större ut
sträckning än hittills, även ta in frivil
ligpersonai vid t ex tillämpningsöv
ningar, systemövningar och flygkom
mandoövningar. 

24 frivilliga 
försvarsorganisationer 

Vilka är de frivilliga försvarsorganisa
tionerna och vad har de för verksam
het? Här lämnas en kort information 
om några av frivilligorganisationerna 
och deras respektive verksamhetsom
råden. Underrättelseiotta formulerar rapport. 
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Flera av organisationerna enligt faktaruta A samverkar direkt 
med varandra och har gemensamma kurser bl a i ledarskap, för
svarsupplysning och allmänmilitär utbildning. 

FVRF 


FVRF - Flygvapen-frivilliga har 
många möjligheter till lämplig utbild
ning för att ingå i flygvapnets krigsför
band och också flera möjligheter att 
utbi Ida sig ti II befäl. 

Dels finns det försvarsgrensobero
ende kompletteringsutbildningar i: 

• 	 ledarskap 

• 	 Försvarsupplysning 

Dels kompletteringsutbildning i di
rekta flygvapenkurser: 

• 	 Sjukvårds-/sjuktransporttjänst 

• 	 Markförsvar 

• 	 Stabstjänst 

• 	 Transporttjänst 

• 	 lOMOS (Omskolningskurser) 

För att kunna avancera som befäl 
finns det flera tjänstegrensinriktade be
fordringskurser att välja bland, både 
inom LOMOS och flygbassystemet. 

Rekrytering och utbildning av 
LOMOS-förbanden har prioriterats för 
att nå uppsatta mål. LOMOS-systemet 
är inte bara en viktig länk i vårt fram
tida luftförsvar. Det är även en viktig 
gru nd för information ti II territoriell 
chef om händelser på mark- och 
havsnivån samt till övriga berörda 
totalförsvarsmyndigheter. 

FMCK - Frivilliga motorcykel
kårerna utbi Idar motorcykelordonnan
ser för krigsplacering i både de militä
ra och de civila delarna av totalförsva
ret. 

Krigsorganisationens materiel och 
motorcyklar används. FMCK har över 
20 egna instruktörer med genomgång
en Motorskola, mc-instruktörskurs. 
De har behörighet att leda mc-utbild
n i ng samt att förarpröva för m i litärt 
förarbevis på mc. De är en resurs att 
utnyttja som instruktörsförstärkning 
vid t ex KFÖ. 

Hos oss i flygvapnet finns mc-beho
vet inom såväl stril- och basbataljoner 
som motorcykelordonnanser. Dess
utom behöver vägar spärras och flyg
plan lotsas ("follow me") till rätt flyg
plansplats inom Bas 90-systemet med 
hjälp av motorcykel burna trafikledar
biträden. 

Utbildningen genomförs stort 
som: 

• 	 Allmänmilitär utbildning 

• 	 Materielkunskap och vård 

• 	 Mc-ordonnanstjänst 

• 	 Befattningsutbildning 

Vartannat år genomförs centrala 
kompletteringskurser i Ljungbyhed för 
trafi kledarbiträden. 

SLK - Lottorna finns i alla för
svarsgrenar. Utbildningen sker som 
krigsbefattn ingsutbi Idning, instruktörs
och kurschefsutbi Idning. 

Grundutbildningen för krigsbefatt
ningen innehåller fyra komponenter: 

• 	 Allmänmilitär utbildning 

• 	 ledarskap/Chefskap 

• 	 Befattningsutbildning 

• 	 Tillämpning 

För vårt behov i flygvapnets krigs
förband utbi Idar Lottorna i tjänstegre
narna: 

• 	 luft- och markobservationstjänst 
(lOMOS) 

• 	 Personalvårdstjänst 

• 	 Underrättelsetjänst 

• 	 Sambandstjänst 

• 	 Sjukvårdstjänst 

• 	 Förplägnadstjänst 

• 	 Inmönstringstjänst 

Rekrytering och utbildning av 
LOMOS-förbanden har prioriterats. 
(Se också under FVRF.) 

FlFF Flygfältsingenjörsföre
ningarna rekryterar och utbildar befäl 
för basbataljonernas behov av kvalifi
cerade fältarbetsresurser. Flygfälts
ingenjörerna planerar för och leder 
utbyggnads- och reparationsarbeten 
på våra flygbaser. 

• 	 Stabstroppchef 

• 	 Banreparationsplutonchef 

• 	 Fältmaterielplutonchef 

• 	 Planeringsgruppchef 

• 	 Flygfältsarbetskompanichef 

• 	 Fältarbetsbefål 
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FRO Frivilliga 
Radioorganisationen rekryterar och 
utbi Idar signalister främst ti II 
Hemvärnet och den civila krigssjuk
vården. 

Värnpliktigt befäl och reservoffice
rare, främst i sambandsbefattn i ngar, 
kan bli en viktig målgrupp i våra 
krigsförband. Radioteknik och tele
kommunikationer får en ökad bety
delse för kommunikation och ledning 
av våra verksamheter inom både stril
och basförbanden samt till respektive 
flygkommando. För närvarande har 
FRO uppdrag inom LOMOS. 

Det totala kursutbudet är mycket 
omfattande - allt från allmänmilitär 
utbildning (vid behov), telefoni, tele
grafi till ny sambandsmateriel. Inför 
t ex krigsförbandsövning är en FRO
kurs ett bra sätt att repetera eller att 
förnya sina kunskaper inom ramen för 
t ex KFK. 

Frivilliga s 
stora sJ.-. 'f 'kytterörelse 

q)', tearranue_ ns 
o' ,,'ang. 
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Inför en krigsförbandsövning är en FRO-kurs bra för repetition av t ex telefoni, tele
grafi eller nyare sambandsmateriel. 

Faktaruta A 

Frivilligorganisationerna + medlemsantal 

Befälsutbildande organisationer: 

Frivillig befälsutbildning (inkl ToPF, HPB m fl) FBU 36864 
Flygfältsingenjörsföreningarna FIFF 895 
Flygvapenföreningarnas Riksförbund FVRF 11 193 
Försvarets personaltjänstförbund IFPF 1 186 
Sjövärnskårernas Riksförbund SVK RF 5370 
Hemvärnsbefälets riksförbund HBR 4573 
Kustartilleriets reservofficersförbund KAIRO F 681 
Svenska armens och flygvapnets reservofficersförbund SAFR 4197 
Svenska flottans reservofficersförbund SFRO 820 
Svenska värnpliktsofficersförbundet SVOF 911 

Avta Isorganisationer: 

Frivilliga Automobilkårernas Riksförbund FAK 11 882 
Frivilliga flygkåren FFK 1 600 
Frivilliga Motorcykelkårernas Riksförbund FMCK 5451 
Frivilliga radioorganisationen FRO 7679 
Svenska Röda Korset (för totalförsvaret) SRK 26000 
Riksförbundet Sveriges lottakårer SlK 38094 
Svenska Blå Stjärnan SBS 5381 
Svenska Brukshundklubben SBK 63500 
Sveriges civilförsvarsförbund SCF 55000 
Sveriges Kvinnliga Bilkårers Riksförbund SKBR 12 825 

Övriga organisationer: 

Frivilliga skytterörelsen FSR 142954 
Svenska fallskärmsförbundet SFF 4470 
Svenska pistolskytteförbundet SPSF 67744 
Svenska sportskytteförbundet SSF 168273 

Organisation ingående i armen, som rekryteras på frivillig väg: 

Hemvärnet HV 115000 * 

* Jämte drygt 20 000 ur avtalsorganisationer 
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SBK - Svenska Brukshundklubben 
utbildar för hela totalförsvaret - för oss i 
flygvapnet utbildas hundtjänstpersonal 
och så förstås hundar. Det är ett måste 
för krigsplacering inom flygbasjägarför
banden och närskyddsplutonerna i 
både stril- och basbataljoner. 

H undtjänsti nstru ktörernas utb i Id
ning omfattar i stort: 

SAFR - Svenska armens och • Allmänmilitär utbildning
flygvapnets reservofficersförbund har 

som syfte att verka för reservofficerens • Fackutbildning 

utveckling till gagn för landets försvar. 
 • Befälsutbildning

Förbundet arbetar med frågor som 
• Instruktörsutbildningrör frivillig befälsutbildning, samhörig

het mellan reservofficerare, försvars

upplysning, rekrytering och övrig Hundarna utbildas till tjänstehundar 

utbildning. - Utbyte och samarbete och får genom certifikat och tjänste

sker även med reservofficerare i övriga hundsprov visa att de klarat sin utbild
Norden. ning och håller sin standard. Hun

Den lokala verksam heten utgörs darna krigsplaceras och kan på sed
främst av studiebesök, föredrag, utbild vanligt sätt kallas in för tjänstgöring 
ning, idrott och skytteaktiviteter. vid sina respektive förband. 

SKBR - Bilkåristerna ur Sveriges 
Kvinnliga Bilkårers Riksförbund utbil
das på lätta och tunga fordon för att 
krigsplaceras bl a i våra krigsförband, 
på transportplutonerna. 

Inom LOMOS har SKBR utbild
ningsuppdrag och i t ex en basbataljon 
skall en stor mängd fordon trafikera 
vägarna. Det behövs många fordons
förare och transportledning i transport
plutonerna för en effektiv transport FSR - Frivilliga skytterörelsen är 
tjänst. Sveriges äldsta frivilliga försvarsorga

Den individuella fordonsutbildning nisation. FSR omfattar bl a 1500 loka
en upptar stor del av Bilkåristernas la skytteföreningar, många av oss i
verksamhet, men även flera instruk flygvapnet är nog medlem i någon av
törskurser och militär körlärarkurs dessa föreningar. Målet är att utveckla 
finns hos SKBR. Det behövs också skjutfärdighet både i banskytte och 
flera körlärare under värnpliktigas fältskytte. FSR är alltså en av de färdig
grundutbildning; fråga gärna! hetsutvecklande frivi II igorganisatio

nerna. 
Utbildningssystemet omfattar utöver Det är viktigt att på ett säkert sätt 

själva fordonsutbildningen i stort: kunna hantera sitt eldhandvapen och 
snabbt kunna träffa målet samt upp• Allmänmilitär utbildning 
öva precisionen, även för krigets krav. 

• 	 Befattningsutbildning Skjutverksamheten bedrivs i regel 
året runt med tillgång till bl a innom• Befälsutbildning 
husskjuthallar. Verksamheten omfattar 

• 	 Motorinstruktörsutbildning utbildning, träning och tävlingsskjut
ning. Träffpunkt 95, skyttearrange
mangen då "alla" svenskar lär sig vad 
"skytte" är, äger rum den 20-21 maj .• 

Kvinnliga 
bilkårister. 
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