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Kom till årsmötet

Kortformer och anmälningar

Nu är det på nytt dags för årsmöte i KJV och förbundstämma i
Kustjägarna. Förra årets årsmöten på Amf 1 blev mycket uppskattade varför vi valt att återkomma till våra gamla ”jaktmarker”
även i år. Program hittar Du i tidningen och på hemsidorna:
www.kustjägarveteranerna.se alt. www.kustjagarveteranerna.se
I förra numret av tidningen började vi med att inte bara ordföranden informerar om styrelsens arbete. Styrelsens ledamöter
kommer framöver att, utifrån sin roll i styrelsen, reflektera över
verksamheten. Inför årsmötet passar det väl bra med vår eminente klubbmästare.
Visa att Du är Kustjägare! Kom till årsmötet den 12 mars och
upplev Ditt gamla regemente och trevlig samvaro med Dina kamrater.
Väl mött på årsmötet!
AћёђџѠ BљќњўѣіѠѡ
OџёѓҦџюћёђ

En klubbmästares funderingar
När jag 1997 tackade ja till förfrågan från valberedningen att bli
klubbmästare i Sällskapet Kustjägarveteraner så trodde jag att det
skulle bli max två år och en möjlighet att påverka verksamheten.
Har nu varit klubbmästare i snart åtta år och tiden gått fort. Det
har varit mycket stimulerande att se KJV utvecklas. När vi nu också
blivit en del i frivilligförsvaret med FKJ så har tempot ökat. Mer arbete faller på styrelsen och dess medlemmar. Detta har dock varit enbart positivt och för kreativiteten har det inte funnits några gränser.
Det är för klubbmästarens del mest att göra under perioden
september – mars då det är aktiviteter som kustjägardagen, julbordet och årsmötena som skall organiseras och genomföras.
Kommer ihåg när jag skulle arrangera mitt första årsmöte på
Marinofficersmässen ute på Skeppsholmen. Min föregångare som
skulle agera support och bollplank lyste med sin frånvaro och gick
knappast att få tag på. Arrangemanget blev dock lyckat och jag fick
blodad tand. Därefter har jag provat mig fram och efter att ha arrangerat årsmöten på Marinofficersmässen, Piperska Muren och
Berns så höjdes ribban förra året och Amf 1 blev ny plats.
Jämfört med tidigare årsmöten som jag planerat, så växte förra
årets möten till någonting större än vad jag tänkt mig från början,
logi, transport till och från Amf 1, diverse aktiviteter med instruktörer, bokning av lokaler samt att sätta samman meny till
årsmötesmiddagen i militärrestaurangen.
Först av allt så skulle tre separata hemställningar göras, en för
bokning av årsmöteslokaler, en för bokning av instruktörer samt
aktiviteter och slutligen en för bokning av militärrestaurangen.
Att hitta rätt personer att tala med var inte lätt, en ansvarade för
drycken, en för maten, en för aktiviteterna, FM Log för militärmatsalen och Regementschefen för årsmöteslokalen samt instruktörer,
men eftersom alla var tjänstvilliga och stolta över att vi ville ha vårt
årsmöte där försökte de hjälpa till efter bästa förmåga.
I år kommer vi återigen vara på Amf 1 och just nu pågår planeringen som bäst. Kan det finnas någon bättre plats för att hålla
årsmöten med gamla kustjägare?
Vill som slutord uppmana så många medlemmar som möjligt
att anmäla sig till årsmötena och årsmötesmiddagen den 12 mars,
då alla vinner på ett ökat engagemang från medlemmarna.
Lђћћюџѡ Wіјљюћёђџ
KљѢяяњѫѠѡюџђ
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KJV - FKJ
Sällskapet Kustjägarveteraner började rätt tidigt kallas för KJV,
för KustJägarVeteranerna. (Föreningen har faktiskt aldrig kalllats ”SKJ”). Internt använder vi normalt den korta formen, och i
tidningen Kustjägaren är det rätt skönt att oftast slippa det ganska långa fullständiga namnet.
Externt är det annorlunda - hur stolta vi än är över vår kamratförening är den inte känd av alla. Men man kan ändå köra
med KJV om man först introducerat det fullständiga namnet.
KJVs ättelägg Förbundet Kustjägarna har inte haft någon helt
accepterad kortform. ”Förbundet” är inte bra, eftersom världen
är fylld av förbund. ”Kustjägarna” är inte bra heller, eftersom
det lätt förväxlas med det militära förbandet. Nu visar det sig att
kortformen FKJ blir allt vanligare i interna sammanhang - t ex i
styrelsearbetet - och eftersom det är en enkel och bra form, som
innehåller ”KJ” som skapar igenkännande, går vi från och med
nu in för den i tidningen Kustjägaren.
Precis som är det gäller KJV kommer vi att använda det fullständiga namnet i t ex överskrifter och i många andra sammanhang, men inne i texter kan vi spara plats, och tid för läsaren,
genom att skriva FKJ.
Anmälningar
Tidigare har vi drivit linjen att alla anmälningar skulle göras
genom kansliet på Kastellholmen.
Det har aldrig slagit igenom helt, och bra är väl det. Nu har
nämligen kansliets resurser dragits ner en del (allt sådant kostar
ju pengar) och därför gäller motsatt princip:
Alla anmälningar till arrangemang av KJV eller FKJ skall gå
direkt till en ansvarig person, som finns angiven i kallelsen.
Bästa sambandsmedlet är oftast e-post.
När det gäller FKJs kurser finns alltid en kursansvarig - det
är denne som skall ha anmälan. FKJ har också en utbildningsansvarig, Christer Carlsson, som har ett övergripande ansvar
för kursverksamheten. Han skall dock normalt inte belastas
med anmälningar och förfrågningar om enskilda kurser, utan
allt sådant skall gå till den kursansvarige.
HюћѠ Rђѕћѣюљљ
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framförhållning
Det sägs ibland, lite elakt, att det svenska försvaret först på sextiotalet var redo att möta Hitler. En del ligger det nog i det. På
tjugotalet, några år efter det att det Stora Kriget hade utkämpats
av de flesta europeiska och många andra nationer (dock ej Sverige), nedrustades den svenska krigsmakten för att anpassas till
den Stora Freden. Ett drygt decennium senare var det dags för
nästa krig, och då var Sverige nästan försvarslöst.
När kriget fanns runt knuten började man förstås upprusta,
och den upprustningen fortsatte av bara farten hela femtiotalet
och en bit in på sextiotalet. I retoriken hade man bytt fiende - det
var nu Sovjets röda härar som hotade. Men egentligen var det de
gamla tankarna som fanns kvar. Med ett jättestort flygvapen
och en väldig värnpliktsarmé var Sverige äntligen redo att möta
Hitler, trettio år för sent.
Just nu anpassar vi oss till nästa stora fred, som döpts till Ny
Hotbild.
Vi - Sverige - kanske inte behöver skämmas så mycket. Många,
kanske de flesta, länder har betett sig lika tafatt. Det värsta är att
tafattheten finns kvar, trots alla beska erfarenheter. Vi vet fortfarande inte riktigt vad det är vi skall förbereda oss för.
Efter terrorattacken mot World Trade Center i New York 11
sep 2001 införde amerikanerna noggranna system för att hindra
personer med arabiskt utseende från att kapa passagerarflygplan i syfte att köra in dem i skyskrapor. När man upptäckte en
besynnerlig person som hade en sprängladdning inmonterad i
klacken på en sko införde man koll av skoklackar som en viktig
rutinåtgärd inför alla flygningar.
Det senaste, och det som gör att jag ägnar den här OM-krönikan åt just detta, är Statens Räddningsverks nya beredskapsplan, framtagen efter tsunamikatastrofen i Indiska oceanen. Den
publicerades i februari, och är alldeles uppenbart till för att göra
att alla svenska myndigheter, som blir inblandade i nästa tsunamikatastrof i Indiska oceanen, äntligen kommer att göra allting
rätt.
Man beskriver hur man skall ge stöd åt Utrikesdepartementets konsulära avdelning - det var de stackarna som först gjorde
bort sig när de skulle göra listor efter ”saknade” med hjälp av
ofärdiga datasystem och med obefintlig ledning - och man beskriver hur man först skall skicka ner en liten grupp experter till
platsen (Phuket?) för att ta reda på vad som hänt, och sedan med

hög beredskap sända ner operativa grupper om femtio personer
(till Thailand och Sri Lanka?).
Det kanske är orättvist att raljera över krismyndigheternas
tillkortakommanden. Trots allt så utmärks ju kriser bl a av att
inte kunna förutses. Men måste då den enda slutsatsen vara att
man i varje ögonblick skall förbereda sig för något som redan har
hänt? Det blir nästan alldeles säkert ingen ny tsunami just där
inom överblickbar tid. Däremot kan det hända allt möjligt annat
elände, allt från utebliven monsun till väldiga översvämningar eller varför inte ett kärnvapen från Nordkorea.
Att medvetet skapa extrem flexibilitet, kopplad till stor förmåga, är svårt. Men det är vad man måste göra om man skall möta
det okända. Alternativet är att göra som tidigare: Förbereda sig
för det som redan hänt, och som man missade den gången det
hände.
Det är som om vi inte ville ta uppgiften på allvar. Krisberedskapsmyndigheten, KBM, är ett par år gammal och bygger på
resterna av den gamla Överstyrelsen för Civil Beredskap - det
var den som hade bergrum fyllda med bensin, och gigantiska lager med gamla kalsonger och torrbatterier om fienden skulle
komma. KBM har ingen operativ uppgift, och det är nog bra.
Trots namnet finns knappast särskilt mycket kriskunnande inom
myndigheten.
Kunnandet finns splittrat inom Räddningsverket, polisen och
Försvarsmakten. Att få dessa att fungera tillsammans vore nog
en bra idé, men trots ansträngningar har det inte lyckats. Inom
Räddningsverket finns en utbredd militärskräck, och att låta polisen få stöd från Försvarsmakten ger många politiker mardrömmar om Ådalskravallerna.
En annan källa till kompetens är civila, inte bara hjälporganisationer utan också t ex reseföretag. Hur det nu skulle gå att få
sådana att smidigt fungera tillsammans med de statliga…
Så vad händer nu? Tyvärr blir nog allt som vanligt. Om ett par
år får vi nog en organisation som skulle kunna klara uppgifterna
efter en tsunami i Indiska oceanen. Ungefär då händer säkert något helt annat, som kommer att få den tidens utrikesminister att
gömma sig, och den tidens statsminister att utlova nya utredningar.
HюћѠ Rђѕћѣюљљ

Valberedningen efterlyser
Enormt mycket har hänt under de två senaste åren. Sällskapet
Kustjägarveteraner har utvecklats som kamratförening och som
värnare och förvaltare av våra traditioner. Förbundet Kustjägarna
har bildats och har snabbt blivit en aktiv del av försvaret. Vi är nu
en etablerad del av frivilligförsvaret och en resurs som tydligt
uppskattas av Försvarsmakten. Beställningar av insatser inkommer i ökad takt.
Vi behöver folk! KJV och FKJ drivs av ett antal KJ som fungerar mycket bra tillsammans och verksamheterna utvecklas allt
snabbare. Alltså: Vi behöver mer kapacitet!
Årets förslag från valberedningen till val av styrelser och övriga funktionärer är närmast självklart: Eftersom KJVs och FKJs
styrelser fungerar så bra är det valberedningens förhoppning att
de team som nu jobbar kör ett år till. Valberedningen avser därför
att vid årsmötet 2005 föreslå ”Samma gäng ett år till!” (självfallet
med stadgeenliga omval av halva styrkan per år osv)

Samtidigt måste vi planera framåt! Vi behöver mer kapacitet
för att utveckla alla de möjligheter som hela tiden uppstår. Och:
Vi vill ha in fler representanter för er unga kustjägare! Vi vill lyfta fram era önskemål, synpunkter och behov. Ni är ju verksamhetens framtid!
Vi efterlyser medlemmar som vill komma med i arbetet i och
runt de två styrelserna. Det behöver inte handla om att kliva in på
en formell styrelsepost. Vi har ett antal arbetsgrupper som jobbar
med olika frågor och det finns behov av flera arbetsgrupper.
Hör av dig till mig så berättar jag mera.
Mobil: 070-759 60 32. Hem: 08-732 58 73.
E-post: peter.grondahl@iip.kth.se
Pђѡђџ GџҦћёюѕљ, KJ 72
Sюњњюћјюљљюћёђ і ѣюљяђџђёћіћєђћ
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Amfibieregementet till Berga

Fr v: Major Peter Carlén och överstelöjtnant Leif Eriksson planerar för avvecklingen.

När jag genom intervjuer och
frågor skaffade mig underlag
för denna artikelserie slog det
mig hur målinriktade befattningshavarna var på regementet. Man ”gillar läget”, och trots
att det kan komma att innebära att många befattningshavare förlorar sina tjänster och
kanske till och med sina arbeten, så arbetar man för att genomföra en bra avveckling på
gamla KA1 för att skapa bra
förutsättningar på Berga.
Det finns de på regementet
som anser att flyttningen på
längre sikt skapar bättre förutsättningar för förbandet. Ett
visst kompetenstapp kommer
man sannolikt att få leva med
ett tag framöver.
4

Regementschefen,
LarsOlof Corneliusson är ansvarig
för hela flyttningen. Under honom är Sören Trygg ansvarig
för avvecklingen på Rindö och
Leif ”Ecka” Eriksson för inflyttningen på Berga. Ett omfattande och tungt arbete utförs av personalchefen Jesper
Frithzell och hans medhjälpare Bert Jungdal.
För slutlig utformning av
den nya organisationen och
dess kompetenssättning svarar Jan Söderlund och Peter
Carlén. För infrastrukturuppbyggnad och koordinering på
Berga svarar Anders Blom med
stöd av Lars-Erik Pedersén och
Peter Bramstedt (miljö). Även
här har Peter Carlén ett finger
med i spelet.

Verksamheten vid flyttplaneringen sker genom uppdragstaktik. Det gör att kompanichefer och befäl på lägre
nivåer får ge sina synpunkter
och därmed vara med och forma den nya infrastrukturen på
plats.
Personal
Det arbetsrättsliga läget är
komplicerat. Arbetstagarorganisationerna på båda orterna

Iћєђњюџ WђњњђћѕҦє

Foto: Ingemar Wemmenhög

V

i kommer att följa flyttprocessen i flera nummer
av tidningen Kustjägaren. Flyttningen skall vara
klar till i september 2006 då huvuddelen av den nya
utbildningsomgången rycker in. Då tar C Amf1 befälet
över Haninge Garnison. Verksamheten på Rindö skall
då också vara avvecklad.

Foto: Ingemar Wemmenhög

är dessutom motparter. Varje
tjänst måste noggrant definieras. Det är inte bara fråga om
en kontorsstol. Till tjänsten är
också kopplat ett utbildningsansvar och en krigsbefattning
i amfibiesystemet. Kompetens
för befattningen kommer att
styra tillsättningarna.. En del
tjänster kan tänkas gå till sjöofficerare som enligt lagen om
anställningsskydd har företräde på orten Berga. I dagsläget
är det oklart hur utfallet kommer att bli. En sak som verkar
säker är dock att de civilanställda på Rindö får träda tillbaka.
Högkvarteret har endast erbjudit 297 yrkesofficersbefattningar samt 57 civila medarbetare, medan Amf1 anser sig
behöva 391. Det erfordras inte
bara befäl på själva Berga. En
utlandsstyrka bestående av 51
befäl som behöver roteras tillkommer, jämte alla bemanningsuppdrag, som t ex lärare
vid centrala skolor och dessutom befattningar på staber utanför amfibiesystemet och befattningar på HKV. De som
den 1 juli inte fått en anställning kan räkna med uppsägning såvida de inte har fullmakt. De som har fullmakt
erbjuds befattning inom Försvarsmakten enl principen
”take it – or leave it!”

Major Anders Blom svarar för infrastruktur och koordinering på Berga.

Vad är kustjägarandan?

Vi går nu in i gruppens strid i
bebyggelse. Skedet avslutas
med att kustjägarna åker till
Norrköping för att strida mot
en mekaniserad fiende i hamnområde. Scenariot tillåter oss
att använda alla vapensystem,
vi behöver inte ta hänsyn till
civila - den dimensionen kommer senare i utbildningen.
Vinterutbildningen som var
inplanerad vecka 9-11 ser tyvärr ut att töa bort, tanken var
att genomföra övning Ishav
men väderleken medger nog
bara att vi genomför verksamhet på öarna, förflyttning på
isar utgår.
Utbildning går bra, befäl
och soldater sliter för att uppnå målen. Stämningen på kompaniet upplever jag som bra.
Ett ärende som tagit mycket

tid efter jul för oss befäl är en
artikel som publicerades i Tidningen Ångermanland den
11/1. I artikeln beskriver en soldat hos oss hur han uppfattar
utbildningen. Tyvärr har han
eller journalisten valt att
”krydda” verksamheten. Detta resulterade i en artikel som
beskriver oss som våldsfanatiska med en kvinnoförnedrande macho-attityd. Som vanligt med dessa artiklar
stämmer nästan alla detaljer
och som vanligt stämmer ingenting. För mig är det nästan
omöjligt att bemöta detaljer
som är tagna ur sitt sammanhang, däremot kan jag ju säga
att de attityder som framförs i
artikeln inte existerar vid kompaniet.
Inom Amf 1 väckte artikeln
inte så många reaktioner, till

del för att den var dåligt skriven men och till stor del för att
man på regementet vet att det
var en snedvriden bild som
presenterades. Det var skönt
att känna ett visst förtroende
från organisationen närmast
även om artikeln självklart
väckte irritation eftersom den
smittar ner övriga befäl i Försvarsmakten.

den svagaste i gruppen och
framhäva sig själv. Alla ni som
läser detta vet att individer
med en omogen syn förr eller
senare bryter utbildningen.
Det finns ytterst få som är så
starka att de orkar genomföra
utbildningen utan hjälp av
sina kamrater.

Foto: KJV

E

fter en välförtjänt julledighet rullar nu utbildningen vidare. Kompaniet har tillförts nästan 40 GB
till granatkastarplutonen som nu inleder sin huvudtjänstutbildning. Kustjägarna har genomfört en uppfräschning i grupps planerade och oplanerade strid
samt ledning av indirekt eld.

Artikeln väckte en viktig
fråga som jag inte tänker släppa: Vad är kustjägarandan?
Det som beskrevs i artikeln är
baksidan av kustjägarmyten,
en omogen attityd av att skylla
misslyckanden på den enstaka
individer i gruppen, peka ut

Självklart väckte artikeln
starka känslor hos dem som
läste den och inte är insatta i
vår verksamhet, tyvärr visar
detta på hur dåligt vårt förtroende är hos allmänheten. Det
finns inget att säga om detta,
jag kan bara svara på de frågor
som kommer in och hoppas på
att jag kan bygga upp ett förtroende som gör att de accepterar min bild av utbildningen.
Som sagt vi kommer inte släppa den här frågan och jag kommer återkomma under årets
gång med hur vi avser att arbeta med den positiva sidan av
kustjägarandan och hur detta
påverkar er alla som är kustjägare.

Jќюјіњ Kіћёюѕљ, C Kї-јќњѝ

KJV ansluter sig till SMKR

T

ill styrelsemötet för KJV den 24 januari var Sune
Birke inbjuden att tala för sin organisation, Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund,
SMKR , där han är ordförande. Styrelsen beslöt, efter
hans redovisning, att KJV skulle ansluta sig. Kostnaden för KJV blir 1:50 per medlem och år.
Till SMKR är över 60 militära förbands kamratföreningar anslutna. Även kamratföreningar vars moderförband lagts ned. SMKR
”lobbar” för veteranverksamheten gentemot försvarsmakten.
Vartannat år genomförs ett nordiskt kamratföreningsmöte där
man som medlem kan delta. I år är det Finland som står för värdskapet och om två år är det Danmark. Genom medlemskap i Vapenbröderna har undertecknad deltagit vid två tillfällen, dels i
Haderslev i Danmark dels i Kristiansand i Norge.
Båda resorna var mycket givande. Militära förband besöktes.
Militärorkestrar underhöll vid middagar och gick först, då vi
veteraner tågade genom de orter som besöktes. Borgmästare

och stadsfullmäktige inbjöd till buffé med dryckjom i respektive stadshus. Resor till minnesmärken från andra världskriget
och krigsmuséer ingick liksom besök i moderna anläggningar.
Stämningen var genomgående hög. Varje morgon ställde kontingenterna upp i slutna led för gemensam flagghissning.
Till dessa nordiska sammankomster brukar ett 50-tal veteraner från respektive land ansluta sig.
I tiden brukar det ligga i början av juni och omfatta 4 dagar.
En rapport från besöket i Finland torde ligga på redaktionens
bord inför Kustjägaren 3/05.
Iћєђњюџ WђњњђћѕҦє
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Klarar frivilligrörelsen framtidens uppgifter ?
I

nte bara försvarsmakten utan också frivilligrörelsen
står inför stora omvandlingar. Är frivilligorganisationerna beredda? Finns det en Plan? Tidningen Kustjägaren frågade Leif Tyrén, generalsekreterare för CFB,
(Centralförbundet för befälsutbildning), den största organisationen, där ju också Förbundet Kustjägarna är
anslutet. Han borde ju veta. Jodå, det finns en Plan men räcker den?
CFB är den klart mest betydelsefulla frivilligorganisationen
idag, med nästan 40 000 medlemmar i 33 förbund - där således FKJ är ett. Årsbudgeten är
på ca 40 miljoner. Nästan allt
är statsanslag, dvs skattemedel.
De olika förbunden genomför mängder av kurser varje år.
Med åren har både antalet kurser och antalet deltagare minskat, mest därför att Försvarsmaktens behov, och möjligheter
att ge stöd, har minskat. Krigsförbandskurserna, t ex, har
krympt till en tredjedel på fem
år (98-03).
Leif Tyrén tar emot i CFBs
egen fastighet i hörnet av Karlavägen och Nybrogatan i
Stockholm. CFBs kansli disponerar den översta våningen.
Här finns, utöver generalsekreteraren, en informationsavdelning, en utbildningsavdelning och en ekonomiavdelning.
Sammanlagt är det nio personer. Leif Tyrén har varit generalsekreterare bara sedan våren 2002, men har ett långt
förflutet i frivilligrörelsen förbundssekreterare 1973, ledamot i CFBs överstyrelse
1984. Han pendlar numera
mellan hemmet - och ursprunget - i Norrköping och
Karlavägen.
- Omstöpningen började i
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slutet av 90-talet, berättar Leif.
- Vi måste ha klart för oss att
uppbyggnaden av organisationerna, det är ju demokratiskt
uppbyggda föreningar, innebär en broms för förändring.
Styrelserna kan ha fullt klart
för sig att en förändring behövs, men många, många medlemmar vill helst att allt skall
förbli vid det gamla.
Försvarsmakten utgår från
en hotbild och arbetar sig från
den fram till vilken förmåga
man måste ha. Frivilligverksamheten måste se samma
hotbild och sedan erbjuda Försvarsmakten sådan komplettering som den behöver och vill
ha.
- Man kan inte bygga upp
permanenta organ för att möta
alla tänkbara hot, säger Leif
Tyrén. - Man kan inte bygga så
stora resurser. Ett exempel är
bränder - man kan inte få
brandkårer som skall klara
alla tänkbara hot, man måste
komplettera dem med frivilligverksamhet. Här finns det
mycket som skulle kunna göras smidigare, här möter man t
ex fackliga problem.
- Det finns ju mängder av
tänkbara framtida hot som
måste mötas - militära förstås,
psykologiska, ekonomiska, sabotage och terrorism, rent kriminella, etniska, religiösa. Vi

Leif Tyrén, genaralsekretarare CFB.

har faktiskt haft verksamhet
som handlat om många av de
här nya hoten. Man har ju slaktat det gamla civilförsvaret,
och just det kan man förstås
inte bygga upp igen.
Planen då? Jo, CFB arbetar
med en plan. Utöver anpassningen till den snabbt föränderliga Försvarsmakten innehåller den ett par viktiga
moment under den närmaste
tiden.
Ett moment är att hemvärnet ansluter sig till CFB. Hela
hemvärnsorganisationen förändras därmed - exakt hur det
påverkar den enskilde hem-

Foto: CFB

värnsmannen är ännu oklart,
men mycket blir förstås nytt.
Processen är inte riktigt klar,
men om ingenting oförutsett
inträffar kommer Hemvärnets
utbildningsverksamhet redan
nästa år, 2006, att skötas av
CFB.
- Det innebär ett nettotillskott av medlemmar till oss på
4000 - 5000 stycken, säger Leif
Tyrén.
Att det inte blir fler beror på
att så många hemvärnsmän
redan är medlemmar i något
av förbunden i CFB.
Ett annat moment är mer
symboliskt - hela organisatio-

Leif på kontoret.

Foto: CFB

nen byter namn. CFB försvinner. I stället uppstår Försvarsutbildarna. Det innebär en
mental förskjutning - man vänder sig inte längre bara till befäl, utan också till meniga, således till hela den militära
organisationen. Det innebär
också ett omtänkande för alla
engagerade.
Namnbytet har diskuterats
rätt länge. Skarpt blir det vid
ingången av 2006, men redan
nu förekommer det nya namnet i en del sammanhang. Dags
att lära om…

Hemvärnet är inte den enda
organisation som hört av sig
till CFB. Enligt Leif Tyrén är
det flera av de ”gamla” frivilligrörelserna som sökt olika
former av samarbete, i förvissningen att CFB kommer att
vara en av (de få) vinnarna i
den kommande nästan revolutionära utvecklingen.
- Det finns bl a de som har
problem med sin administration, säger Leif. - En del av dem
skulle säkert kunna ansluta
sig.
Frågan är bara om de vill.
Frivilligrörelsen - utanför CFB
- innehåller många urgamla
surdegar som strängt taget
inte har något uppgift i en
framtida (knappt ens i dagens)
Försvarsmakt. Och de har alla
en ordförande eller motsvarande, som säger sig: Skulle
jag, efter min organisations

hundraåriga historia, vara den
som lägger ner alltihop…
CFB - okej då, Försvarsutbildarna - har skissat på hur organisationen skulle kunna se
ut i en rätt nära framtid. Idag
är fundamentet regionala FBUförbund, 27 stycken. Den regionala organisationen är väl inrotad och bör vara kvar. Leif
Tyrén tänker sig att omvandla
den till en matrisorganisation
(ett välbekant begrepp för varje organisationskonsult) med
de regionala förbunden på ena
ledden och ett antal specialiteter på den andra.
En specialitet skulle då vara
Hemvärnet. Man skulle vara
medlem både i Hemvärnet och
i ett regionalt förbund. Ett annat skulle vara Jägare. Eller
Mekaniserad. Eller Artilleri.
Man kan spåna fram ett dussin tänkbara specialiteter. De

regionala förbunden skulle
sköta själva kurserna, eller övningarna, så att medlemmen
kunde utöva sin specialitet i
sin egen hemtrakt.
Matrisorganisationen skall
bl a göra det lättare att få in flera aktörer i CFB (Försvarsutbildarna), och på det sättet ge en
möjlighet åt andra frivilligrörelser som nu ligger illa till.
Många av dem gör det, även
om man på ledande håll inom
dem faktiskt är medveten om
att staten ganska plötsligt kan
rycka undan den matta de står
på. En alltför stor del av tänkandet går också ut på att motivera organisationens existens, leta nya mer eller mindre
fantasifullt påhittade uppgifter, i stället för att gilla läget
och anpassa sig till den verklighet som finns.
- Det här har hänt tidigare,
säger Leif Tyrén - Det var när
Landstormsförbundet
omvandlades till Hemvärnet. Det
här är en lika stor omvälvning.
Vi säger till de andra organisationerna att de kan komma till
oss så skall vi försöka göra något av den nya situationen.
På vägen ut beundrar vi oljemålningarna av kungar och
generaler som pryder väggarna på CFBs kansli - bl a en helfigursmålning av Gustaf V.
Leif Tyrén berättar att Förbundet Kustjägarna har gjort en
mycket gott första intryck.
Kanske är FKJ just en sådan
organisation som pekar ut vägen framåt - som helt inriktar
sig på att göra sådant som är
av direkt värde för Försvarsmakten, och ändå innebar något som de frivilliga medlemmarna är intresserade av att
ställa upp på. Det låter ju rätt
självklart, men i frivilligorganisationernas värld kan det
ändå låta revolutionärt.
HюћѠ Rђѕћѣюљљ

CFB har många ungdomskurser på programmet.

Foto: CFB
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Kustjägarnas och deras materiel

KJs första transporter
- åtta knop i 300-båt

Alla foton Ingemar Wemmenhög

200-båtarna tålde hårda tag mot klipporna.

K

ustjägare och båtar är synonymt. Utan någon form
av medel att transportera sig på vatten är det inte
mycket kustjägarverksamhet som kan bedrivas. Sedan
kan transportmedlet vara en kanot eller en vrålande
stridsbåt, det känner vi alla till.
När kustjägarutbildningen påbörjades i Sverige 1957, så fanns
det 300-båtar och den första
200-båten hade precis levererats. 300-båt, inte 330-båt –
många säger fel av okunskap.
300-båt och 330-båt är två olika
saker.
300-båten är den typ som
vår egen 305:an representerar.
Denna typ av båt fanns innan
kustjägarnas tillkomst och var
avsedd för mindre persontransporter. Den passade utmärkt som gruppbåt och
anammades som sådan för de
nya kustjägarförbanden. 300-

Ny artikelserie startar

båten surfade fram i sina modiga 8 knop. Alla kustjägare
lärde sig att köra den, visserligen oftast i form av kolonnkörning där något erfaret befäl
ledde vägen för de små båtarna.
Båten kunde ta upp till 15
passagerare.
Ursprungligen
var transportutrymmet öppet
och kunde täckas av en presenning vid sämre väder. Vartefter fick en del båtar transportutrymmet täckt av en
plåtkapp, precis som vår egen
305:a. De navigatoriska hjälpmedlen bestod av sjökort och

Kustjägarnas materiel, både vapen och annat, har utvecklats mycket
under åren. Nu går enligt planerna Försvarsmakten mot en framtid då allt
skall vara modernt och effektivt. Mj Christer Carlsson gör en artikelserie
för tidningen Kustjägaren som berättar om den nya materielen. Här kommer nu den första delen i serien - och vad kan vara lämpligare än att ta
avstamp i kustjägarnas gamla båtar.
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handhållen kompass, en strålkastare fanns för att lysa upp
klippor och annat vid behov.
Mängder av kustjägare har
tillbringat timme efter timme
liggandes eller sittandes i dessa
300-båtar på väg mot Yttre
Hamnskär, Mällsten eller andra övningsområden. En tur
från Korsö in till KA 1 tog cirka tre timmar med den makliga fart som båten kunde prestera.
De
ålderstigna

300-båtarna efterträddes vartefter av 330-båtarna, men mer
om dem lite senare. Vi tror att
vår egen 305:an är den sista
kvarvarande av sin art, i alla
fall som gråmålad militärbåt
och så nära orginalutförandet
som man kan komma. Om det
är någon som har andra uppgifter så mottages de tacksamt.
200-båten var ett gigantiskt
steg inom sjötransportområ-

det. Den var specialdesignad
för transport av en pluton och
skulle vara snabb, robust och
lämplig för landstigning när
så behövdes. 201:an levererades precis när kustjägarutbildningen var nystartad och
snabbt tillkom flera båtar så
att varje pluton kunde ha sin
egen båt. Till slut hade 86 200båtar levererats, den sista en
bit in på 70-talet.
Nu var inte körandet och
navigerandet lika enkelt som
med 300-båtarna. En speciell
båtförare- båtbesättningsutbildning krävdes och ett nytt

för att öva med de lokala grabbarna. För understöd vid landstigning var 200-båten utrustad med ett kulsprutetorn med
två ksp 58 till babords om styrhytten. Lite senare tillkom en
sittlavett på akterdäck för ytterligare en ksp 58 och båten
får anses att vara ordentligt utrustad för sin tidsepok. Många
försök gjordes med olika beväpningar och bland annat
placerades en 20 mm automatkanon i marklavett på platsen
för det borttagna ksp-tornet.
200-båten blev en allmän
arbetshäst inom kustartilleriet

330-båt, 200-båtar och Klepperkanot – kustjägarnas transportmedel under
många år.

skrå av huvudtjänster inom
kustjägarutbildningen
var
född. Farten var hisnande 20
knop och 40 man och ett antal
ton materiel kunde lastas ombord, vilket krävde ansvar och
säkerhetstänkande för den
som framförde ekipaget. De
navigatoriska
hjälpmedlen
blev nu kompletterade med radar och någon form av båtradio, VHF eller liknande.
Tiden för en resa från Korsö
till KA 1 minskade nu högst
avsevärt och på knappt över
en timme kunde man vara på
plats. Hela Sveriges kust kunde nås inom rimliga tider och
kustjägarna deltog till exempel i övningar på Norrlandsoch Västkusten.
Många är tidningsreportagen från lokaltidningar med
bilder av 200-båtar och kustjägare som har kommit till byn

och vissa båtar fick minräls,
andra utrustades som målbogserare. Ett par blev till och med
ledningsbåtar i de nya amfibiebataljonerna och utrustades
med gigantiska stagade högmaster. Vid en plötslig kraftig
sjöhävning då två sådana ledningsbåtar låg förtöjda vid Yttre Hamnskärs brygga hakade
masterna i varandra och hela
arrangemanget brakade mer
eller mindre i däck, som tur
var utan att någon personskada uppstod.

51:an köptes speciellt som ledningsplattform för kustjägarledningsgrupp.
Båten var också speciell på så sätt att den mest låg på varv.

200-båtarna var som sagt
gjorda för landstigning och åtskilliga plutoner har rusat ur
de två stävportarna vid så kalllade våldsamma landstigningar, ofta vid förevisningar av
olika slag och synen av en båt
som nästan bokstavligt kör
rakt upp på klipporna och
spydde ut skjutande kustjägare var en spektakulär syn och
upplevelse.
Vid ankörning gällde det för
båtchefen att sköta spakarna
rätt och se till att backslaget tog
innan back lades i. Vid fler än
ett tillfälle blev inte fartminskningen den önskade och plutonen lastade ur längre upp på
land än vad som var tänkt. Oftast var det bara att bogsera ner
båten från klipporna och fortsätta att köra, 200-båtarna var
otroligt robusta och hållbara.

200-båtarna är nog vad de
flesta kopplar ihop kustjägarna med, de fanns alltså med
från 1957 och en bra bit in på
90-talet, 40 års trogen tjänst.
Eran avslutades eller tunnades
ut då stridsbåtarna kom i början på 90-talet och idag finns
det en hel del yngre kustjägare
som inte har åkt 200-båt.
Av de 86 ursprungliga båtarna finns ännu idag 27 kvar i
tjänst och då huvudsakligen
vid hemvärnsförband runt vår
långa kust. De sjunger på sin
sista vers och kommer förmodligen att fasas ut inom något
eller några år. Kanske hinner
de att vara med om kustjägarnas 50-års jubileum.
300-båten blev efter ett tag
ersatt som grupptransportbåt
av 330-båten. Ett 25-tal sådana

330-båtarna var gruppbåtar under lång tid.

Kanoten är det fortskaffningsmedel på vatten som alla kustjägare kommit i
kontakt med.

byggdes och togs i tjänst under
70-talet. Båten var förruffad
och en stor uppdragbar lucka
gjorde att man kunde gå rakt
ner i transportutrymmet. Farten var 20 till 25 knop, alltså
lite snabbare än 200-båten och
nu kunde förbandet förflytta
sig i en gemensam hög fart till
FќџѡѠѫѡѡћіћє ѝѮ ѠіѠѡю Ѡіёюћ
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Befäl vi minns…..

Torsten Johansson ingen ”mas”
blev han förbannad och tittade
skarpt på mig och pekade med
klubban och sade ilsket: ”Du! Du
skall bli kustjägare!”

Fr. v. Torsten (Masen) Johansson med överfurirskompisarna Ingemar
Wemmenhög och Hans-Jochen Seifert hanterande tidig KA-pjäs.

J

ag är inte mas, jag är dalkarl !” säger Torsten Johansson med emfas där han sitter vid mitt köksbord
och pimplar kaffe.
”Och det skall sägas av en som
alltid har gått under smeknamnet - Masen.” tänker jag.
”Mas är man i stort sett i södra
delen av Dalarna, medan kvinnorna är kullor över hela Dalarna.” fortsätter han. Torsten
”råkade” bli född i Gävle men
uppväxt i Falun varför masepitetet blir något malplacerat
i sammanhanget. Det förhöll
sig nämligen så att hans far
Kurt, från Falun, tillfälligt
tjänstgjorde på I 14 i Gävle där
han träffade sin tillkommande
fru Sigrid, vilket så småningom ledde fram till Torstens födelsedag den 11/5 1942.
Efter skoltiden i Falun så blev
han tunnplåtslagarlärling och
arbetade sig upp inom det hantverksyrket under 5 år.
Så var det dags för mönstring, vilken genomfördes i Falun. Inställningen hos Torsten
var att komma så lindrigt undan
som möjligt. Helst bli frikallad.
-På blanketten skrev jag in
önskemålet att få bli malaj på
Dalregementet. Mönstringsförrättaren sade åt mig att det
måste finnas minst ett andrahandsönskemål så jag återför10

visades till väntrummet. Där
påminde jag mig en tidningsartikel jag just läst i DN med
en bild av paddlande kust….
någonting i soluppgången.
Kustjägare hette det visst kom
jag på. Vatten var ju naturligt
för mig, som spelade vattenpolo i allsvenskan för Falu simsällskap. Andrahandsval således. In till uttagningskommis
sionen, vars ordförande stirrade
ömsom i papperet jag skrivit och
ömsom på mig (ordf. blev nog inte
klok på spännvidden mellan de
två önskemålen. Red.anm.). Så

Så kom inkallelseordern
och hösten 1961 tog jag mig ut
till KA1. Resan från Jarlaplan
med Vaxholmsbuss via färja ut
till Rindö. (nya vägen fanns inte
då utan man åkte via Rydbo,
rundade östra Ryds kyrka varefter man åkte över Bogesundslandet till Vaxholm. Red anm.)
fick mig att undra om jag var på
väg hem igen. Till slut stod jag
där på kaserngården.
Först fattade jag ingenting,
men ett välkänt befäl som var
lika bred som hög väckte mig
till liv genom att adressera någon i ledet med: ”Ni där! Ni
står ju som en havande groda i
sk-tande ställning! Sträck på
er!” Då gick det upp för mig att
jag fastnat med slipsen i brevlådan och att jag stod upp till
midjan i smeten.”
-Hur hamnade du på adyk?”
frågar jag. -Jag visste inte från
början att denna utbildning
var möjlig inom Kj, men då det
gick upp för mig tänkte jag att
där kunde man nog finna lite
lugn och ro eftersom jag tyckte
mig ha en ganska hyfsad vattenvana. Livet är ju fullt av felbeslut och initialt var detta ett

Torsten i fält med nuvarande skjutfältschefen Billaudel.

av dem. Uttagningen var enkel, men sedan….. Jag överlevde tack vare kamratskap och
sammanhållning vilka förstärktes genom de strapatser
vi fick genomgå. Med bl a sådana kompisar som Gunnar
Hällgren, Christer Westerberg,
Åhlander, Tosse och Mankan
m fl kunde det bara inte gå fel.
-Steget från malaj till stamanställning är väl om möjligt
ännu längre än det mellan malaj och Kj? frågar jag.
-Ja, det var på sommaren
1962 som vår dykchef Herbert
Johansson klargjorde att det
var dags för intresserade att
söka stamanställning. Kan väl
prova, tänkte jag. Det var ju
riskfritt, för min tunnplåtslagarkompetens hade jag ju all-

Baskerceremoni 1962. Rehnvall två
från vänster och Torsten 3:a.

tid möjlighet att falla tillbaka
på. Christer, Gunnar och jag
sökte och antogs. Långsiktiga
målsättningar har aldrig varit
min grej. Slumpen och vad
som dyker upp är min ledstjärna. Jag trivdes helt enkelt i
skärgårdsmiljön och inom Kj.
Efter Isk1 och Isk 2 (Isk = Instruktörsskola) så fick jag möjlighet att gå på Försvarets läroverk i Uppsala. Därefter var
det tjänst på jägarpluton och
senare på adyk under Christer
”Skorpan” Nilssons befäl. 6970 gick jag på MUOS (Marinens underofficersskola) på
Berga, och som nybliven sergeant fick jag vara med vid uttagning av PBS-are på KA4 till
Kj. Vi skulle ta ut 12 men kom
hem till KA1 med 20. Det var
omöjligt att avskilja fler med
hållbara argument. Flera av

dem blev adyk, bl a Eugené
Charysczack.
- Mellan 1970-72 var jag C
Adyk för att därefter lämna Kj
och gå över till Spärrbataljon
och hamnade på 1.batteriet
som svarade för utbildning av
signalister och sambandspersonal. 1.batt var rena främlingslegionen avseende befälens huvudtjänster. Den ende
som var signalist i grunden
var Håkan Melin. Efter 8 år på
Spärrbat fick jag möjlighet att
läsa vidare och efter två år på
KAS (Kustartilleriets skjutskola) var det dags för MHS (Militärhögskolan).
- Åter som major på regementet blev jag chef för 1.batt.
Sedan gick vägen via regementsstaben till marinstaben.
På marinstaben hamnade jag
på utbildning/ KA-detaljen
och hälsades med orden av
Chefen för sektionen med:
”Välkommen, du skall göra ett
nytt utbildningssystem för
KA!” 91-92 var jag brigadhandläggare på KA1. Mina arbeten
under dessa år måste ha fallit i
god jord, för jag uppmanades
därefter att söka MHS ettåriga

Jag ansåg att mitt strå i stacken
var på plats.”

Torsten som stabsbatterichef 12/80.
Regementets dag i slutet av 80-talet

högre stabskurs. Efter den tillfrågades jag av personalavdelningen vad jag hade för viljeinriktning. Jag svarade: ”Ge
mig något roligt.”
Så det blev Boden under 3
år på sjöoperativa sidan, med
ansvar för kusten mellan
Sundsvall och Haparanda för
Milobefälhavarens räkning.
Det var tre fina år med en synnerligen kompetent milostab.
Efter tiden i Boden tjänstgjorde jag på KAS med planering
av övning ”Nordvart” Sedan
följde tre år på MKO (Marinkommando ost) (Muskö) med
projektverksamhet. Bl a avveckling av fast och rörligt KA
jämte vissa fartygsförband liksom arbeten inför försvarsbeslutet 2000 med övergången
från MKO till Marinbas ost.
2000 drog jag proppen ur.

Reise Zweier

- Truppåren är nog det jag
miss bäst från min aktiva tid –
så roligt vi hade det. Både befäl och värnpliktiga. Det gällde att lura och bli lurad. Ett
märkesår var oljekatastrofen
1979. Vi gick för första gången
ut med stöd till det civila samhället. En erfarenhet som kom
att utgöra starten för en utveckling av ledningsmetodik
och teknik som sedan kom att
tillämpas under såväl ubåtsjaktperioden som vid utvecklingen av amfibiesystemet.
Nu har Torsten, som alltsedan värnplikten bott på Rindö,
dragit upp sina bopålar från
villan och slagit ned dem i
Tällberg i Dalarna. Hustrun
Agneta, som i många år jobbat
på KA1:s avlöningsdetalj, verkar nöjd med flyttet fast hon
inte har samma anknytning
till landsdelen som Torsten.
Sönerna Fredrik och Gustav

har sitt kvar i Vaxholm. Fredrik (kustjägare 90-91) jobbar civilt medan Gustav behållit anknytningen till vapnet och är
dyktekniker på Amf1.
Press stopp! Press stopp!:
Lars Wiklund minns från Torstens värnpliktstid. Det var på
hösten under den tid man hade
krigsförbandsövningar. Dykarna var B-styrka och hade
gjort en skenlandstigning i
mörkret som inte uppfattats av
fienden. Till sist blev det närkontakt av första graden mellan Torsten och en ”fiende.”
Torsten visade efteråt upp en
kpist med krökt axelstöd och
anmälde för Wicke att densamma var defekt. ”Hur gick
det där till?” frågade Wicke.
”Han tog tag i mig så jag utdelade ett kolvslag mot huvudet!” sade Torsten.
”Hur gick det med hjälmen?”
– ”Han hade ingen hjälm...”
Iћєђњюџ WђњњђћѕҦє

FRILUFTSBODEN & UTELIV
Kvalitetsprodukter för dig med höga krav

Marmot

Kläder, tält, sovsäckar och ryggsäckar

Smartwoool

Strumpor och underkläder i merimoull

RZ 96

Life-Link

Stavar, ryggsäckar, spadar och snösäkerhet

Firma Canoe Kayak Adventure i Nyköping är generalTyskl
agent i Norden för Pouch-kanoter från Tyskland.
Hög kvalitet och fina detaljlösningar gör RZ 96 till
den främsta faltkajaken på marknaden.
Finns även som enmanskajak, K1.
Ring eller skriv för mer information: 0155-210 320, (även
Just nu finns en st ny 1-mans kajak Single 2000 till sänkt pris.

BEGAGNAT

Fyra stycken förstärkta militärmodeller med
Hypalongummi. Inkl kapell och packväskor.

Canoe Kayak Adventure
0155-210 320, 070- 56 90 320
www.adventure.d.se, peter@adventure.d.se

För information - ring, faxa eller maila
08-551 550 75 eller 0708-32 94 98
e-post: peter.friluftsboden@home.se
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Skarp Spets i Fryshuset
inte trivdes med yrket, jag älskade Kustjägarverksamheten.
Men det kostade på. Tidsuttaget som instruktör var ofta extremt och det var fler än en
natt som tillbringades på liggunderlag i instruktörsrummet.
Samtidigt kändes det då som
om hela KJ-verksamheten var
ifrågasatt av försvarsmakten.
Flera befäl slutade. Jag började
se mig om efter andra yrken.

Spets på mattan mot världseliten

J
_

Alla foton: Magnus Andersson

ag beställer in två tvärsvarta kaffe till oss båda och så
kör jag igång – nu djävlar ska här genereras högjournalistiska rön tänker jag glatt.
Vem är du? frågar jag.
När jag träffar Fredrik är det
januari 2005 och torsdag i hotellobbyn på Hotell Mornington, Nybrogatan 53, Östermalm, Stockholm. Då har vi
mailledes hunnit konversera
ett antal gånger sedan dagarna
innan julhelgen. Anledningen
är Fredriks deltagande i det
Europeiska VM-kvalet i Submission Wrestling – en brasiliansk kampsport som är en
blandning av fristilsbrottning,
brasiliansk jiu-jitsu och rysk
sambo. Tävlingen genomförs i
Fryshuset. KJV sponsrar Fredrik med keps och overall.
Det är en självsäker men
mycket ödmjuk man som börjar beskriva sin resa genom livet.
– Jag sökte Kustjägarutbildning och påbörjade GU 1995,
blev GB soldat på 1:a pluton, 1:
a jägargrupp. Om jag inte blivit antagen så hade det med
stor sannolikhet blivit Lapplandsjägarna på dåvarande
I22. Jag sökte utmaningen.
Känns också som jag fick den
även om 1995 var ett speciellt
år. Vi var första årskullen utan
12

gaffel i baskern. Man kunde
liksom ta på stämningen.
– Det var ju inte bara det att
gaffeln inte satt i baskern längre. Ett förändringsarbete hade
påbörjats. Order från högre ort
innebar att man började införa
en annan metodik och pedagogik. Det var tydligt att man
försökte skala bort och förändra vissa inslag i utbildningen.
T.ex. förbjöds ”på pannan
ställ” och det kan man ju tycka
vad man vill om skrattar Fredrik. Hur det än var så trivdes
jag.
– Vad hände sedan?
– Under 96-97 läste jag vidare till yrkesofficer i Karlskrona
för att därefter återkomma till
KA1 (Amf1) som instruktör.
1998 började jag som PMR på
KJ-komp och var väl mer eller
mindre inställd på att här skulle jag stanna. Jag trivdes enormt
bra. Det var en speciell känsla
att jobba på Kustjägarkompaniet, ett brödraskap.
– Du har alltså slutat som yrkesofficer?
– Ja!
– Varför det?
– Det var ju inte det att jag

– Som jag sa så började jag
söka andra jobb. Av en tillfällighet kom jag in på en välrenommerad
flygledarutbildning i Luxemburg och tog
chansen. Jag lyckades samtidigt lura med mig min nuvarande fru som då jobbade som
officer i flottan. Idag bor vi i
Tyskland. Jag jobbar som flygledarinstruktör i Maastricht,
min fru har skolat om sig till
läkare och vi har en son på 3
månader. Vi trivs jättebra.

En framtida wrestler?

– Till sist, berätta om tävlingen.
– Ska man vara realistisk så
kommer jag nog inte att kunna
gå så långt. Visst har jag tränat
mycket, både i Tyskland och i
Brasilien, men hälften av dom
som ställer upp i den här tävlingen är proffs och sysslar
med SW på heltid. I Brasilien
vann jag mot en rätt känd kille
vilket är anledningen till att
jag får vara med. Det är ju trots
allt VM-kval så det vore väl
märkligt om motståndet inte
skulle vara hårt.

En sponsrad Spets.

Vi dricker båda upp den sista kaffeskvätten, ger varandra
en kamratlig klapp på axeln,
och jag önskar Fredrik lycka
till.
På lördagen besöker jag
Fryshuset för att titta på Fredriks match. Lite oturligt åker
han ut i första omgången men
han ser inte allt för besviken
ut. Större delen av den europeiska eliten inom Submission
Wrestling är på plats och det
är ju inte dåligt att ha kvalificerat sig så långt.
Förbundet Kustjägarna och
Sällskapet Kustjägarveteraner
önskar Fredrik och hans familj
lycka till framöver!
MюєћѢѠ AћёђџѠѠќћ

Fakta Submission Wrestling

Submission Wrestling är en blandning
av vanlig fristilsbrottning, brasiliansk
jiu-jitsu och rysk sambo. Stående
försöker man precis som i brottning
kasta motståndaren till marken, men
när denne väl hamnar på mattan
skiljer sig Submission Wrestling
markant från all annan brottning där
målet är att hålla fast motståndaren
på rygg. Här handlar det istället om
att genom låsgrepp mot leder och
hals tvinga motståndaren att ge upp.
Detta visas genom att man klappar
tre gånger, antingen i mattan eller på
motståndaren.

Tradition med tjock limpmacka

Inskjutning från 30 m för att kolla att siktet är rätt inställt.

Foto: KJV

V

et ni vilken som är den äldsta aktiviteten inom
KJV – jo, Myttingeskjutning. Redan 1992 genomfördes den första skjutningen inom ramen för veterangänget. KJV var knappt bildat när styrelsen kom på
att det vore trevligt att återse Myttinge, skjuta lite
grann, frysa och äta tjocka limpmackor. Sagt och gjort
och sedan dess har det blivit ett antal så kallade Myttingeskjutningar.
Numera är det en kurs som genomförs av FKJ och som går ut
på att under ett antal timmar
repetera kunskaper och färdigheter på eldhandvapen och
skjutning med dessa i dager
och mörker.
Myttingeskjutning 22 januari
Den 22 januari kl 8 på morgonen samlades ett 20-mannagäng utanför vakten på Amf 1
för att genomföra årets första
Myttingeskjutning. Inpassering via vakten är numera rutin och det känns som vi är en
del av familjen. Väl inne i kasern 3 tog ett par garvade kustjägarbefäl emot och vi närvarande insåg att det där med
uthämtning av vapen är numera omgärdat av en gigantisk
mur av säkerhetsbestämmelser och åtgärder. Säker bra och
riktigt, men man kan undra
hur mycket effektiv utbildningstid som blir kvar efter all
väntan på grund av att datalås

och annat ska slåss av och på.
Nåväl, vi fick varsin AK 5CF i
handen och ett fodral med
goggles därtill.
Väl nere i vapenvårdsrummet för instruktion om vapnet
så gick det lätt att konstatera
att vapenutvecklingen går
framåt, eller kanske snarare att
utvecklingen avseende tillbehör till vapen går framåt. Själva karbinen är sig lik, trots att
AK 5CF är svart till färgen,
men sedan är det en faslig
mängd sladdar, sikten och
handtag som sitter fast på på
vapnet. En gedigen utbildning
och mycket övande krävs för
att få kläm på alla attiraljer och
tillbehör. Gogglesutvecklingen har också gått framåt och
numera är det en enögd monogoggel som används. Upplösningen visade sig vara rent
fantastisk i mörkret. Efter ett
par timmar var vi beredda att
ge oss ut till Myttinge och rälsmålsbanan för att övergå till

Lugnt och stilla provsköt vi
vapnen med rödpunktssikte
på 30 m och kollade att rödpunkten var rätt inställd mitt i
målet. Ett tiotal olika ljusstyrkelägen gör att man alltid kan
hitta ett bra ljusförhållande beroende på vilket omgivande
ljus som finns. Skjutning med
båda ögonen öppna kan också
vara en nyhet för vissa, siktet
är parallaxfritt och man träffar
där den röda punkten riktas,
enkel, snabbt och bra.
På längre avstånd visade sig
inställningen vara perfekt och
det var lätt att hålla fina träffbilder, trots att en del ögon
börjar bli grumliga av ålderdom och för mycket datorstirrande. Skjutningarna övergick
till praktiskt skytte med vändningar och korta reaktionstider. De ansvariga kustjägarbefälen var verkligen duktiga på
att entusiasmera skaran och få
oss att pröva på nya och snabba skjutsituationer. Som sig
bör serverades isolerad mat
och det värmde gott i den råkalla januarikylan.
Foto: KJV

Skymningen föll och det
var dags att övergå till laserpeks- och gogglesskjutning.

Foto: KJV

den själva praktiska delen av
dagen, nämligen skjutning.

Nyheter - magasinen är av plast.

Rödpunktssiktet gör även det
sin nytta i skymningsljuset
och det blev ibland en fråga
om vilken kombination som
man skulle använda, rödpunkt
och goggles eller laserpek och
goggles. En mängd skjutningar avverkades med blandade
resultat, ibland var det lys på
himlen och ibland var det
becksvart men det gick nästan
alltid att hitta målet med någon kombination och få iväg
ett antal välriktade skott.
Dagen och kvällen avslutade så som sig bör i vapenvårdslokalen och med rengöring av
vapen och alla tillbehör. Det
var ett antal sladdar, fästen
och annat som skulle plockas
bort för att komma åt själva
vapnet, rent blev det i alla fall
till slut. Som helhet en mycket
givande dag i glada vänners
lag och mycket intressant att
stifta bekantskap med dagens
eldhandvapen med alla dess
tillbehör. En ny Myttingeskjutning ligger inplanerad till hösten och det är bara att rekommendera er som inte var med
denna gång att dyka upp nästa
gång. Kolla i FKJs kurskatalog
så ser ni när det är på gång.
CѕџіѠѡђџ CюџљѠѠќћ

Dags för goggles och laserpek.
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Efter tsunamin
M

ånga kustjägare och amfibiesoldater har varit engagerade
i samband med tsunamikatastrofen i Indiska oceanen.
Någon samlad bild går inte att ge, eftersom många medlemmar
och andra KJ numera tjänstgör i helt andra sammanhang. Försvarsmakten har inte varit en huvudaktör, utan uppgiften har
varit att ge stöd åt andra myndigheter - i första hand Räddningsverket och UD.
Enligt sin egen historieskrivning (som finns på www.mil.se)
var Försvarsmakten snabbare beredd än utrikesdepartementet,
men sedan dröjde det några dagar innan man gjorde annat än
undersökte vilka resurser man hade och i några fall höjde beredskapen. Bl a hade man tidigt klart för sig att ett par Herculesplan nog skulle behövas.
Press och allmänhet har undrat varför man inte sände ner ett
fältsjukhus. Svaret är enkelt - numera finns inte den resursen.
Tält och en del utrustning går nog att skrapa fram, men perso-

nalen är avvecklad och kan inte återutbildas i en hast. Meningen
är att ett fältsjukhus för internationella insatser skall skapas det skall vara klart 2008. Dessförinnan får skadorna hålla sig
inom Sverige.
En KJ i central position är Mj Jesper Frithzell, KJ 83 och en
av grundarna av KJV. Han har fungerat som stabschef i Räddningsverkets stab, som är gemensam för de olika engagerade
svenska myndigheterna. En annan är Jörgen Sandström, UD,
som berättar här bredvid.
Gunnar Hällgren, KJ 62, är katastrofchef för Hoppets stjärna
och störtade sig sin vana trogen in bland de första in i Aceh-provinsen på Sumatra (se f ö tidningen Kustjägaren nr 44, juni
03).
PeÅ Schörling omkom i flodvågen - se runa här intill. Det är
möjligt att fler kamrater dödats eller skadats.
HюћѠ Rђѕћѣюљљ

På plats i Phuket
U

ngefär ett hundra personer ingår i den svenska
stab som upprättades på Phuket dagarna efter
tsunamikatastrofen. En av de utsända är Jörgen Sandström, PBS-KJ 86/87, som till vardags arbetar i sekretariatet för GCIM – den globala kommissionen för internationell migration i Geneve.
Utöver UD finns även Räddningsverket, Försvarsmakten,
Rikspolisstyrelsen, Rikskriminalpolisen, Id-kommissionen,
Krisberedskapsmyndigheten,
Smittskyddsinstitutet, Stadskontoret i Stockholm, Socialstyrelsen, Svenska röda korset,

Svenska kyrkan, Rädda barnen,
Svenska
lottakåren,
Svenska begravningsbyråers
förbund och Kärnkraftsinspektionen på plats. Alla är organiserade i en stab som leds
av UD och Räddningsverket.

Oerhörda krafter var i spel. Här i Blue Village.
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Foto: SRV

Förstörelsen efter flodvågen genom Khao Lak var oerhörd.

Polisen och Räddningsverket har ungefär fyrtio personer vardera på plats. Trettio
personer arbetar i Id-kommissionen med att identifiera de
omkomna. Försvarsmakten bidrar med personal som bland
annat sköter transporter och
logistik. Räddningsverket leder en stor del av arbetet och
samordnar allt som svenska
myndigheter gör på plats.
Den svenska stabens uppgift är att leta efter svenska
medborgare, identifiera dem
och ta hem dem. Staben ska
också se till att hemtransporten av kistorna fungerar och
att en värdig ceremoni hålls

Foto: SRV

innan de lämnar Thailand. Polisen tar även hand om tillhörigheter, och UD och krisgrupper hjälper anhöriga till rätta.
Jörgen berättar om det kaos
som rådde på platsen de första
dagarna, om hur man tillsammans med frivilliga byggde
upp en organisation som kunde ta hand om det stora antalet
anhöriga som behövde hjälp,
samtidigt som man sökte efter
skadade på sjukhus och efter
omkomna på uppsamlingsplatserna längs Phukets och
Khao Laks kuster. Sträckan
där 4000 personer befarats ha
omkommit och 20000 skadats
är ca 200 km, eller densamma

som Stockholm-Västervik.
I en kommentar till den diskussion som förs i svenska medier om svenska myndigheters
ansvar, framhåller Jörgen den
stora skillnaden mellan en katastrofdrabbad nation som begär hjälp, och en olycka som
drabbar svenska medborgare
på ett annat lands territorium.
Den drabbade nationen ansvarar för sin olycka. Svenska
myndigheter kan inte flyga till
ett främmande land och genomföra myndighetsutövning,
hur gärna man än ville. Sverige måste på plats begära tillstånd hos de lokala myndigheterna för att genomföra
exempelvis
polisundersökningar. Han ger som exempel
Indien, som aldrig ber om
hjälp, trots att landets drabbas
svårt de senaste åren av jordbävningar och av tsunamin.
Det är heller ingen som planerar för katastrofer av denna
magnitud, med tusentals omkomna och skadade medborgare femton flygtimmar bort.
Jörgen ställer sig frågande till
om Sverige skall ha en organisation för att klara denna typ
av situationer. Det skulle kräva resurser i en omfattning
som förmodligen skulle vara
svårt att motivera gentemot
skattebetalarna.
Jörgen framhåller att den
svenska styrkan på plats har
haft ett mycket bra samarbete:
– Vi organiserade en stab som
ingen hade sett förut, utifrån
en speciell situation med svåra
psykosociala behov och den
har fungerat mycket väl. Vi var
alla medvetna om det enorma
ansvar som vilade på våra axlar och jag tycker vi löst uppgiften över förväntan.
Och trots alla kulturella och
religiösa skillnader så har det
gått smidigt att arbeta med de
över 30 nationer som är på
plats på Phuket. Det viktigaste
uppdraget är att identifiera det
omkomna, se till att anhöriga
på plats får den hjälp de behöver och att hemtransporten av
de omkomna sker på ett värdigt sätt. Samarbetet med de

thailändska myndigheterna
har fungerat på ett mycket fint
sätt: - Thailändarna har verkligen ställt upp på ett imponerande sätt och hjälp oss på alla
sätt, säger Jörgen.
Han beräknar att det kommer ta lång tid innan alla omkomna svenskar har lämnat
Thailand. – Den svåraste delen
kommer att återstå för alla
dem vars anhörig inte kommer att återfinnas.

och för oss utsända på plats, de
betedde sig under all värdighet.
Media har även stått för
ryktesspridning och lögner
som skadat anhöriga på plats
och hemma i Sverige. Han anser också att cyniska försök att
plocka partipolitiska eller mediala poäng på den värsta tragedin som drabbat Sverige i
modern tid, också lämnar en
mycket dålig smak i munnen: -

Listor och annonser med saknade. Tolkhjälp erbjöds.

I fortsättningen kommer
därför svenska myndigheter
fortsätta ge krisstöd till svenskar som söker saknade anhöriga, polisen kommer att fortsätta sökandet efter kroppar i
katastrofområdet tillsammans
med Räddningsverkets personal. De tar också med anhöriga som så önskar till platsen
där de har förlorat någon.
Jörgen berättar att det var
ett antal svåra dagar med fruktansvärda scener då alla kroppar skulle organiseras och tas
om hand. Innan kylcontainrar
i tillräcklig mängd kommit på
plats förvarades många omkomna i det fria. Föräldrar, anhöriga, journalister, myndighetspersoner,
nyfiken
lokalbefolkning; alla kunde
röra sig obehindrat bland de
omkomna, vilket upprörde
många av dem som arbetade. –
I synnerhet journalister och fotografer gjorde groteska övergrepp och filmade och
fotograferade omkomna och
desperata anhöriga som försökte finna sina familjemedlemmar. Journalisterna visade
ingen hänsyn för de anhöriga

Foto: SRV

I synnerhet för oss som arbetade med de omkomna och försöka hjälpa de anhöriga
tillrätta. - Många partipolitiska och mediala uttalande visar
en flagrant brist på omdöme,
som tycks symptomatisk för
hur lite erfarenhet svenska politiker och media har av att
hantera nationella nödlägen.
Jörgen menar dock att myndigheter och UD visst förtjänar kritik för sitt bristfälliga
agerande. – UD har de facto
det operativa ansvaret inom
staten och att det brustit råder
det ingen tvekan om. I framtiden måste vi vara mera alerta
och handlingskraftiga för att
så snabbt som möjligt bistå utsatta landsmän i katastrofsituationer. UD kan så klart inte
råda över naturkatastrofer,
men vi måste göra allt för våra
medborgare i nödsituationer.
Även ambassaderna, ofta
med en liten personalstyrka,
har en svår uppgift när en katastrof inträffar. Jörgen förklarar att en stor del av ambassadernas – genom lag ålagda
– uppgifter rör kontakterna
med våra landsmän utom-

lands. Antalet utlandsresenärer och utlandsboende är dock
stort och det finns inget anmälningstvång till ambassaderna, vilket försvårar vid katastrofinsatser: - På många
orter vet inte ambassaden hur
många svenskar som skulle
kunna beröras vid en katastrof. Och samtidigt har kraven på service ökat. Mycket av
detta kan man till viss del förbereda genom jourtjänst, beredskapsplaner och telefonkedjor. Sådana planer finns på
varje ambassad. Men när krisen eller katastrofen till sist
kommer beror det mesta på
den enskilde tjänstemannens
förmåga att ta initiativ, improvisera, visa empati, och att
stålsätta sig inför emotionellt
pressande situationer med
traumatiserade landsmän som
vid katastrofer i första hand
vänder sig till ambassaden.
Jörgens berättelse och erfarenhet visar att då hjälper inga
konsultscheman utan det behövs människor som är stolta
över att representera Sverige
och över sitt yrke: Han konstaterar slutligen att: – Svenska
myndigheter utomlands kommer säkert även i fortsättningen att göra allt för att bistå
olycksdrabbade landsmän.

Jörgen Sandström gjorde värnplikten
som kustjägare 1986, och fortsatte
med att utbilda sig till reservofficer.
Han har tjänstgjort som FN-observatör i Georgien, och de senaste
åren tjänstgjort med SSG och FJS
i Afghanistan och i Kosovo. Sedan
1996 arbetar han vid Utrikesdepartementet. Han är gift med Christine och
bor i Geneve.
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Peå Schörling
Nedslagen på tangentbordet är blytunga. Detta är ett
alster som jag aldrig, aldrig, aldrig, hade velat skriva.
Vi lärde känna varandra i början av 70-talet. Inledningen på vår bekantskap är lite diffus, men det bör ha varit
under Peå:s ROK 2 – kurs (reservofficerskurs 2) ute på
Korsö. Vi har en massa minnen ihop som vi ofta återkallade när vi träffades och jag tänkte göra rapsodiska
nedslag bland dem.
I likhet med mig gjorde han flera frivilligtjänstgöringar för att sedan följa mitt exempel och söka anställning och genomgå MKS (Marinens kompaniofficersskola) på Berga. 1977 på försommaren kom jag tillbaka
efter att ha genomgått Royal Marines commando course under 7 veckor. Vi tog
ett 10 km löp tillsammans. På ingång mot södra fältet pressade Peå lite
granna, jag svarade och
tempot skruvades upp.
Det var enda gången Peå
såg min ryggtavla. I augusti året därpå hade vi
ett oförglömligt 18 km
löp på Singö, från lotsplatsen på sydöstra delen
till Råstens udde i norr.
Vi tog ett dopp i mångatans starka sken och njöt
av ögonblicket.
Njöt gjorde vi också
med kinderna tryckta
mot de solvarma stockarna i Anderssjöstugan en
vinterdag under PBS vinterutbildning. Vi var stationschefer för en skjutstation och i väntan på de
olika gruppernas ankomst smälte vi choklad i
tomma leverpastejsburkar och lät den stelna mellan kex. Så kallade ”jägarbiskvier”. Efter dagens slut, då solen var på nedgång och
målade Skenören snö – ett fjäll med lång stötsida och
brant läsida – i rosarött, tog vi skotrarna och for upp på
toppen. Tittade ut över fjäll och solnedgång, fann det
gott och for ned till fjällhotellets väntande middag.
Ett roligt ”klantminne” från samma utbildning, ett
minne som vi ofta återkom till var då vi skulle lägga ut
en skidskyttebana. Det var bråttom om vi skulle hinna

tillbaka före lunch. Vi hade en skoter med släp. Naturligtvis körde vi fast i en bäckravin. Det hjälpte inte att ta
av släpet. Svetten lackade i våra fåfänga försök att få upp
den med osande sentenser. Det blev ingen lunch. Vi var
saknade. Plötsligt dyker Wallmark upp på en skoter och
undrar vad vi håller på med. Hjälpsam som han är säger
han från sin upphöjda position ” Tror ni inte att det går
lättare om ni tar av den fyllda reservdunken?” Peå och
jag tittade på varandra i ett par sekunder och lät det kloka förslaget sjunka in. Utan dunk gick det hur lätt som
helst att få upp skotern. Detta har vi skrattat åt många
gånger.
Vi kom att tjänstgöra
ihop vid flera tillfällen.
Dels på GRK under ett år,
dels som kompanichef och
stf under ett år. Peå började på ledarskapsinstitutionen på MKHS (Marinens
krigshögskola). Jag kom
dit och var under 92-94 lärare i KA-taktik. Vi möttes
ofta i fikarummet. Under
denna tid var det i Frankrike antirasiststämningar.
Läsaren kanske kommer
ihåg den där vita handen
som skulle bäras på kavajslaget med texten: ”Rör
inte min kompis!” I fikarummet förvarade var och
en sina egna tillbehör till
kaffet. En dag kom Peå in
med en vit hand på kavajslaget med texten: ”Rör
inte min kaka!”
Peå var alltid positiv i
sin attityd och fylld av
trevliga hyss. Som latinare
hade han en uppsjö av sentenser att erbjuda, tex: ”quod
in helvetia nunc tunc!” Med synnerligen stor frihet översatt till: ”Vad i helvete nu då!”
Det råd Peå ofta gav var: ”carpe diem”, vilket står för
”grip dagen”. Aldrig har väl det rådet fått en mer understruken betydelse än vad som hänt med Peå. Glömd blir
du aldrig Peå för ….. ett vet jag som aldrig dör, domen
över död man.
Vi ses Peå….
Iћєђњюџ WђњњђћѕҦє
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50-årsfirandet närmar sig
Kustjägarnas 50-års jubileum är snart här
Vi har klivit in i år 2005 och
tidpunkten för vårt 50-års jubileum närmar sig med stormsteg. Det är ungefär 20 månader
kvar till den 15 september 2006
och det firande som ska omfatta tre dagar, fredag till söndag,
på lämplig kustjägarplats.

Således, sätt dig ner och ta
fram en gammal plutonslista,
eller använd minnet, och sätt
igång med att spåra upp och
kontakta ett par gamla lumparpolare och se till att de
kommer med i gemenskapen.
Om du för övrigt har gamla
plutonslistor eller liknande
som finns kvar från din värn-

Alla bilderna visar på kända situationer för kustjägare.

kompani eller liknande och se
till att jubileumsgruppen får
namn och adresser till dessa
så att vi kan kommunicera
med dem på något sätt.

organisera och genomföra 50års jubileumet kommer snart
att läggas ut på nätet, så håll
utsikt på hemsidorna och ge
din syn på saken när det blir
aktuellt.

Alltså, vi behöver fler am-

Foto: KJV
Foto: KJV

Vi är nu drygt 1000 medlemmar i Kustjägarveteranerna respektive i Förbundet
Kustjägarna och vi vet ju allihopa att jubileumet står för
dörren. De övriga cirka 5000
kustjägare som har utbildats
genom åren, men inte är med i
föreningssammanhangen, är
nog i de flesta fall inte lika
medvetna om vad som komma
skall.
Tänk om vi som är med
skulle ta på oss att leta upp
minst två gamla lumparkamrater var och se till att de blir
medvetna om jubileumet och
att de helst också blir medlemmar i KJV och FKJ. Vilken gigantisk ökning det skulle bli –
och till en ganska ringa
arbetsinsats!

pliktstid ta gärna en kopia och
skicka in den till oss, det kommer till nytta för att komplettera det underlag som vi redan
har.
Jakten på ambassadörer går
vidare, ni är ett 10-tal som har
anmält ert intresse för att hålla
ihop er årskull eller pluton inför det kommande jubileumet,
men det behövs givetvis ännu
fler än så. Ambassadörens
uppgift är att samla ihop kamraterna från en viss pluton,
Foto: KJV

bassadörer, så tveka inte att
höra av dig till mig och anmäl
ditt intresse att hålla ihop och
leta fatt på ett visst gäng.

FҦџ їѢяіљђѢњѠєџѢѝѝђћ

Den utlovade enkäten med
frågeställningar om hur vi ska

CѕџіѠѡђџ CюџљѠѠќћ
яђёѢіћ@ѐѕђљљќ.Ѡђ
073-088 83 63

Håll dig uppdaterad
om vad som händer i Amfibiekåren

Läs TIFA
Tidskriften utges fyra gånger per år.

Tidskriften upplyser om vad som händer i
Amfibiekåren ur ett både nationellt
och internationellt perspektiv.
I tidskriften finns fakta- och debattartiklar,
men också historiska tillbakablickar och
internationella utblickar.
Bli medlem i Amfibiekårsklubben för endast 150:-/år.
Medlem blir man genom att sätta in medlemsavgiften på
postgiro 55 50 14-0, ange namn, adress, telefonnummer,
e-mailadress och vpl-år eller annan relevant relation till
Kustartilleriet och/eller Amfibiekåren.
Amfibiekårsklubben genomför också årsmöte
och andra sammankomster som utannonseras i TIFA.
Tidskrift för Amfibiekåren – TIFA – är Amfibiekårens egen tidskrift

Foto: Ingemar Wemmenhög

62:a årgången
Tidskriften hette tidigare Tidskrift för Kustartilleriet – TIKA.
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Försvarsupplysnin

H

ur genomför man försvarsupplysning med ett
kompani? Jo, man tar väl och bokar en stor lokal
och så samlar man kompaniet för en timmes genomgång om försvaret. Hur svårt kan det vara.
Nja, vi i Kustjägarveteranerna
(KJV) och Förbundet Kustjägarna (FKJ) tyckte nog att det
skulle gå att göra lite mer av
ett försvarsupplysningstillfälle
så vi slog våra påsar ihop och
bjöd på lokal. Man handskas
inte hur som helst med tilldelade statsmedel och således
skall inte FKJ bjuda flott hur
som helst. Det finns regler för
hur tilldelade frivilligmedel
skall och får användas, men
att hyra en lokal ligger inom
rimlighetens gräns och så fick
det bli.

KJVs och FKJs nya informationsskärmar var på plats.
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Alla foton: KJV

De inneliggande kustjägarkompanierna är vår viktigaste
rekryteringsbas och följaktligen ligger det i KJVs intresse
att få dem intresserade och vilja bli medlemmar efter genomförd värnplikt. Kontentan blir

att kamratskap och frivilligutbildning förenad blir ett bra
utgångsläge för ett försvarsupplysningstillfälle, de två sakerna hänger ihop och är beroende och positiva för varandra.
Betänk också att försvarsupplysning skall omfatta information om hela försvarssystemet,
bland annat Försvarsmakt och
Frivilligförsvar. Och är inte ett
frivilligt försvarsförbund, läs

ng på Löwenbrau

FKJ, lämpliga att informera om
det sistnämnda så säg.
Från ord till handling, den
18 december samlades cirka 80
inneliggande kustjägare med
sina befäl och cirka 20 medlemmar från KJV/FKJ på restaurang Löwenbräu i kungliga
huvudstaden för en bit julmat
och för att avhöra information
om det frivilliga försvaret. För-

hoppningsvis ska ju många av
de inneliggande kustjägarna
efter fullgjord värnplikt fortsätta med någon form av internationell tjänstgöring och eller
bli aktiv i hemvärn eller i någon frivilligorganisation och
då måste man veta vad som erbjuds och vad det innebär.
Eftermiddagstimmen gick
alltså ut på att bekanta sig med
tidigare utbildade kustjägare
och höra upp på deras åsikter
om vad som erbjuds efter lumpen, till exempel i Förbundet
Kustjägarna och kamratsammanslutningen Kustjägarveteranerna. Stämningen blev uppsluppen, lättsam och inte minst
informativ, en enkel utvärdering ger vid handen att det här
var ett bra sätt för yngre och
äldre kustjägare att mötas. Det
gör vi fler gånger och ni inneliggande kustjägare, välkomna
in i våra led efter genomförd
värnplikt – ni behövs.
CѕџіѠѡђџ CюџљѠѠќћ
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Kustjägarveteranerna

Årsberättelse för 2004
Styrelsen
Under året har styrelsen bestått av: Ordförande Anders
Blomqvist, ordinarie ledamöter Anders From, Ola Åhman,
Christer Carlsson, Lennart
Wiklander, Magnus Andersson och Wictor Phalén. Suppleanter har Ingemar Wemmenhög, Martin Åberg och Marcus
Thiel varit. Adjungerad representant från Amf 1 C KjKomp
major Joakim Kindahl. Senior
Advisor Bengt-Arne Johansson. Styrelsen har under år
2004 sammanträtt sex gånger.
Årsmöte
Årsmötet genomfördes den 27
mars på Amf 1, Rindö. Ett 40tal medlemmar deltog. Ordförande Anders Blomqvist agerade också ordförande för
mötet. KJVs Förtjänsttäcken
utdelades i silver till Ken Angelin och Ingemar Wemmenhög
samt i brons till Peter Gröndahl, Ebbe Wahlund och Torleif Karlsson. Diplom utdelades till förtjänta veterandistanspaddlare. Efter mötet höll
C KjKomp Johan Nordenmark
ett mycket uppskattat föredrag
om dagens kustjägarutbildning.
Efter årsmöte vidtog förbundsstämma för FKJ, varefter middag intogs i militärres-

taurangen.

Tillväxt-Synlighet-Aktiviteter
Under året har styrelsen fortsatt fokuserat på tre huvudområden, Tillväxt, Synlighet och
Aktiviteter. Inom styrelsen har
arbetsgrupper tillsatts inom
respektive område.
Tillväxt
Medlemsantalet var per den
31/12 1077 medlemmar.
En ny rekryteringsfolder
har tagits fram med tydlig information om vad Kustjägarveteranerna kan erbjuda som
kamratförening.
Synlighet
Den nya välbesökta hemsidan
har givit möjlighet att komplettera tidningen Kustjägaren med snabbare information.
Arbete med bland annat ny
webbshop kommer att synas i
början av 2005.
I samverkan med Kustjägarkompaniet har KJV under
året formaliserats som Kustjägarnas traditionsbärare. Arbetet med 50-års jubileum 2006
är ett exempel.
Vår tidning Kustjägaren, en
av våra viktigaste grundstenar, har varit mycket uppskat-

tad både inom och utanför
KJV. Tidningen görs nu helt i
4-färg.
Aktiviteter
Den 15 september firades återigen Kustjägardagen för att årligen återkommande högtidlighålla kustjägarverksamheten. I år sammanföll firandet
med att Kustjägarkompaniet
bestred högvakt vilket satte
extra guldkant på dagen.
Veterandistanspaddling
genomfördes för första gången
som en kurs inom ramen för
FKJs utbildningsverksamhet.
Det var den tionde gången i
rad som veterandistanspaddling genomfördes sedan starten 1995.

tvungen att besöka Muskövarvet för reparationer.
KJV deltog på sedvanligt
sätt i Skeppsholmsdagen i augusti. Detta är numera en årligen
återkommande aktivitet för att
för allmänheten visa upp vad
som händer på Skeppsholmen
och Kastellholmen.
Julbord - kombinerat med
styrelsemöte – genomfördes
den 13 december på Restaurang Hasselbacken i Stockholm. Tidigare samma dag genomfördes ett mycket lyckat
samkväm tillsammans med
inneliggande kurs från Kustjägarkompaniet. Denna aktivitet
vill vi föra vidare som tradition.

Vitsgarn har varit välbesökt
under året och 16 familjer, enskilt eller tillsammans med någon annan familj, har tillbringat sommarveckor där ute. Två
plutonsåterträffar genomfördes under hösten.
305:an har haft sin hemmahamn på Berga Örlogsskolor
och har vari t oundgänglig för
transporter till och från Vitsgarn. Vissa maskinproblem
har uppstått under året och båten har vid ett tillfälle varit

Lokalkretsarna
Arbetet med och i lokalkretsarna har fortsatt under året.
Kansli
Kansliet på Kastellholmen i
Stockhol m har fungerat på
förtjänstfullt sätt under året.
Sällskapets kanslist sedan
många år, Agneta Stålhamre,
valde att lämna sin tjänst och
Peter Ågren tog vid i oktober.

Vitsgarn - barnens paradis.
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Foto: KJV

Årets resultat
Styrelsen föreslår att årets resultat balanseras i ny räkning.

Förbundet Kustjägarna

Årsberättelse för 2004
Ledning
Förbundsordförande är BengtArne Johansson.
Förbundsstyrelsen
har under året bestått av ordförande Anders Blomqvist, ledamöterna Anders From, Ola
Åhman, Lennart Wiklander,
Christer Carlsson, Magnus
Andersson, Wictor Phalén,
Ingemar Wemmenhög, Marcus Thiel och Niklas Kjellström-Matseke.
Adjungerad representant
från Amfibiebataljonen vid
Amf 1 har C Kjkomp major Joakim Kindahl varit.
Styrelsen har under år 2004
sammanträtt 6 gånger.
Förbundets Kustjägarnas första verksamhetsår
FKJ har nu genomfört sitt första hela verksamhetsår, ett för
FKJ mycket framgångsrikt år.
Verksamheten har startats upp
och utvecklats mycket positivt.

områden, Tillväxt, Synlighet
och Aktiviteter. Inom styrelsen har arbetsgrupper tillsatts
inom respektive område.

Aktiv information – har fortsatt riktats till Försvarsmakten
och andra intressenter om vad
FKJ är, kan uträtta och delta i.

Tillväxt:
Medlemsantalet – växte imponerande under året från 514
medlemmar 2003 till 982 medlemmar den 31 december 2004
Rekryteringen – genom ett
intensivt arbete har information om FKJs verksamhet framför allt fokuserats på yngre
årskullar Kustjägare.

Aktiviteter:
Ett stort antal kurser av olika
typer har genomförts. 314
medlemmar har deltagit i kurserna och tillsammans har de
genomfört 1656 utbildningsdagar. Kurserna har konsekvent
avrapporterats som artiklar i
tidningen Kustjägaren och på
FKJsoch KJV:s hemsidor. Den
mest uppmärksammade kursen var FKJs deltagande i den
marina slutövningen SAMMARIN 2004. Över 50 medlemmar deltog som kvalitativ
b-styrka under 8 dygn. Årets
utbildnings har varit ett sätt
att pröva sig fram avseende
vilken utbildning som passar

Synlighet:
Hemsidan – har fungerat som
ett framgångsrikt informationsmedia för och kring verksamheten, framför allt avseende kurs- och aktivitetsinformation.

FKJs medlemmar och vad som
är gångbart tillsammans med
kustjägarkompaniet och regementet. Året har givit en god
grund för framtidens utbildning inom ramen för FKJ.
Kustjägarmedaljen – FKJ instiftade på Kustjägardagen
den 15 september 2003 förtjänsttecknet Kustjägarmedaljen. Kustjägarmedaljen utdelades 2004 i samband med
förbundsstämman till Erik Jarneberg och Bertil Stiernfeldt
för betydelsefulla insatser för
Kustjägarnas syfte.
Tidningen Kustjägaren – FKJ
har i tidningen Kustjägaren
genom överenskommelse med
KJV kunnat ta i anspråk två sidor för information till medlemmarna om aktiviteter och
försvarsupplysning till andra
intressenter.
Årets resultat – har redovisats till Centralförbundet för
Befälsutbildning och redovisas för medlemmarna i samband med förbundsstämman
2005

Tillväxt-Synlighet-Aktiviteter
Styrelsen har under året fortsatt att fokusera på tre huvud-

Förbundet Kustjägarna

Ekonomisk rapportering för 2004
Förbundet Kustjägarna, FKJ, ingår i CFB (Centralförbundet för
Befälsutbildning). Vårt anslag fördelas efter övervägande av
CFB:s styrelse.

Verksamheten för 2004 var så väl planerad och genomförd
(utbildningsansvarig Christer Carlsson) att FKJ hade förbrukat
alla tilldelade pengar på årets sista dag den 31 dec 2004.

Tilldelning av pengar går till på så sätt att FKJ lämnar in en
preliminär budget för verksamhetsåret. När den är granskad,
och CFB erhållit årets tilldelade medel från statsmakten, fördelas pengarna mellan de förbund ( 26 st.)som är anslutna till
CFB.

Beträffande årets aktiviteter så ber jag att få hänvisa till
www.kustjagarna.se. Gå in under rubriken ”Verksamhetskalender”. Planera för din medverkan redan nu. Titta vad som
passar dig.
Jag återkommer till FKJs ekonomi den 12 mars.

FKJ får de tilldelade pengarna utbetalade fyra ggr per år. För
2004 erhöll vi 265.000:- i utbildningsstöd. Pengarna skall fördelas på de aktiviteter eller kurser som är planerade för året. Kostnader är instruktörsarvoden, reseersättning, dagersättning,
förplägnad, etc.

SјюѡѡњѫѠѡюџђ
AћёђџѠ Fџќњ
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Kommentar till
bokslutet 2004.

BOKSLUT FÖR KJV RÄKENSKAPSÅRET - 1 JAN 2003-31 DEC 2003
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BALANSRÄKNING

örst och främst vill jag
framföra mitt stora tack
för att så många medlemmar
i KJV och FKJ även i år hörsammat medlemsutskicket
och betalat 2005 års medlemsavgift med i stort sett
vändande post.
Årets resultat slutade på –
23.113:-, vilket motsvarar
den prognos som fastställdes
under våren 2004. Förklaringen till resultatet står
nedan.
Under 2004 har vi varit
1046 medlemmar som betalat full medlemsavgift. Inneliggande årskull har två avgiftsfria medlemsår från
muck! Det totala antalet
medlemmar har varit 1077
st. under 2004.

2003

2002

2001

2000

1999

1998

Tillgångar
Kassa
Postgiro
Bank
Summa likvida medel
Kundfordringar
Övriga fordringar
Fordran KJF
Avräkn. Förbundet
Förutbet kostn/Uppl intäkter
Summa fordringar
Lager
Summa lager
Totalt summa tillgångar

0
126 825
77 544
204 370

0
0
0
0
0
234
143 209 164 716 191 002 150 442 132 448 80 037
173 281 226 508 159 661 155 719 154 394 121 316
316 490 391 224 350 663 306 161 286 842 201 587

4 175
0
2 310
12 001
52 799
71 285

2 355
0
0
26 669
17 328
46 352

7 675
0
831

10 350
0
5 300

22 100
0
5 300

32 260
0
5 300

40 200
0
0

35 982
44 488

53 018
68 668

35 275
62 675

7 855
45 415

29 056
69 256

0
0

0
0

0
0

0
0

9 592
9 592

5 840
5 840

9 402
9 402

275 654

362 842 435 712 419 331 378 428 338 097 280 245

SKULDER OCH EGET KAPITAL
Skulder

Det innebar att KJV fick
313.800:- i medlemsintäkter
för 2004, (302.100.-).
Övriga intäkter 1.651:- avser bl.a. frivilliga bidrag, tyvärr hamnade vi 10.000:under budgeterad nivå.

Leverantörsskulder
Övriga skulder
Summa leverantörsskulder
Runstenen
Uppl kostn/Förutbet intäkter
Förskott medlemsavgifter
Summa interimsskulder

På kostnadssidan är det tidningen Kustjägaren som är
den enskilt största kostnadsposten.
Tidningskostnaderna ökade
från 182.127:- år 2003 till
223.297:- , alltså en förändring på 41.000:-

Totalt summa skulder

Förklaringen är enkel och förändringen planerad, tidningen kommer numera ut i fyrfärg och har under 2004
innehållit fler sidor än något
annat enskilt år. Man kan i
stort sett säga att vi till antalet sidor givit ut en extra tidning under 2004. Syftet är
helt enkelt att ge dig en läs-

värd och intressant produkt,
samtidigt som tidningen ingår i vår marknadsföring och
skall underlätta rekryteringen
av nya medlemmar samt skapa förutsättningar för annonsförsäljning. (Något som
vi för närvarande är dåliga
på!)
Under 2004 har ytterliggare
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2004

Fonderade kostnadsersättningar
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa eget kapital
Summa skulder och eget kap

42 628
663
43 291

63 900
3 845
67 745

49 106
2 625
51 731

24 397
0
24 397

52 716
135
52 851

24 000
0
24 000

68 102
2 289
70 391

0
6 302
137 700
144 002

23 990
18 322 27 284 51 197 32 775 40 259
165 300 174 000 175 200 144 700 119 400
183 622 225 274 226 397 177 475 159 659

14 511
68 140
82 651

187 293

251 367 277 005 250 794 230 326 183 659 153 042

111 474
-23 113
88 361
275 654

0
121 970
-10 495
111 475
362 842

36 738
168 537 148 102 154 438 127 203 109 518
-46 568 20 435 -6 336 27 235 17 685
158 707 168 537 148 102 154 438 127 203
435 712 419 331 378 428 338 097 280 245

besparingsåtgärder genomförts. Genom att fördela en
del av kansliarbetet på ledamöterna i styrelsen är det ej
längre nödvändigt att KJV
har en anställd kanslist. Det
innebär inte att Agneta Stålhamre lämnat oss, hennes
kompetens och engagemang
är alltjämt efterfrågad.

Jag ber att få återkomma till
en mer detaljrik analys när
vi ses lördagen den 12 mars.
Mђё ѣѫћљіє ѕѫљѠћіћє
SјюѡѡњѫѠѡюџђ
AћёђџѠ Fџќњ
Har ni några frågor så går
det bra att maila till anders.
from@skandiabanken.se

RESULTATRÄKNING

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

Intäkter
Medlemsavgifter
Försäljningsintäkter
Övriga intäkter
Summa intäkter

313 800 302 100 298 200 310 500 294 300 288 600 299 100
1 275
2 125
375
985
5 486
3 129
9 343
1 651 19 269 15 185 16 169
8 650
2 017
1 930
316 726 323 494 313 760 327 654 308 436 293 746 310 373

Kostnader
MATRIKELN
Annonsintäkter, matrikeln
Layout
Tekn prod
Distribution & porto
Annonsarvode
Netto matrikeln

0
0
0
0
0
0

0 21 000
0 -20 000
0 -24 244
0
-7 267
0 -6 300
0 -36 811

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

TIDNINGEN
Annonsintäkter, tidningen
Layout
Tekn prod
Distribution & porto
Annonsarvode
Övriga tidningskostnader
Netto tidningen

21 913 15 900 26 825
-124 800 -100 800 -92 800
-91 400 -66 275 -61 779
-22 517 -18 563 -28 615
0
-3 534 -8 048
-6 492
-8 855
0
-223 297 -182 127 -164 417

27 610
40 760 94 580 112 830
-81 000 -87 487 -96 500 -88 717
-57 540 -89 441 -78 211 -109 782
-32 501 -28 699 -22 505 -34 857
-7 065
0 -14 918 -28 208
-2 647
0
-1 976
0
-153 143 -164 867 -119 530 -148 734

KANSLIET
Lokalhyra
Kontorsmaterial
Porto
Telefon, fax,internet
Personal
Uthyrning administrativa tjänster
Dataprogram/Årsavtal mm
Konsultarvode
Summa kanslikostnader

-2 000 -4 000 -4 000 -4 000
-5 674
-337 -2 487
-7 826
-9 358
-2 710 -7 759 -9 791
-3 272 -10 864 -2 532 -7 750
-81 384 -92 869 -73 155 -62 856
37 562 15 890
-8 580
-9 633
-4 576
-77 282 -104 523 -89 932 -92 223

-4 000
-312
-14 257
-3 201
-60 542

-4 000 -4 000
-1 757 -1 228
-16 870 -12 092
-6 217
-7 171
-60 610 -59 422

Årsmötet
Prylar/Medlemskort/Medlemsfolder
Aktiviteter
Övriga kostnader (Försäkring mm)
Runsten
Nedskrivn fordran/Kundförlust
Summa övriga kostnader
Förändring fonder

-2 503
-4 628 -17 515
-640
-4 551 -39 022 -33 828 -29 677
-20 900 -17 760 -12 848 -12 789
-11 307
-3 757 -4 977 -18 747
0 -18 910
0
0
0
0
-39 261 -84 077 -69 168 -61 853
36 738

-2 125
-350 -2 640
-29 628 -37 629 -30 356
-17 678 -15 090 -19 221
-16 363 -4 458
-7 824

Årets resultat

-23 113

-82 311 -89 454 -83 913

-10 495 -46 568

20 435

Foto: ur tidningen Kustjägaren 2004

ÖVRIGA KOSTNADER

-1 800
0
0
-67 594 -57 527 -60 041

-6 336

27 235

17 685

23

Utbildningsåret 2005
Utbildningsåret 2005 för FKJ
ligger dukat som ett smörgåsbord framför oss. Titta här
bredvid och se efter själv. Det
finns nog något som passar de
flesta. Ett intensivt deltagande
i Amfibiekårens slutövning,
förmodligen ungefär som att
göra repövning – kanske något
för er som inte fick vara med
om det, eller en nyttig teorikurs inom överlevandets
mångfasetterade område. Det
är bara att välja det som passar
den egna ambitionsnivån.
Kursutbudet är kraftigt utökat sedan förra året och det
har vi lyckats uppnå genom att
bland annat samordna vår
verksamhet med Amfibiekåren, Amf 1 och kustjägarkompaniet. Tyvärr försvinner Amf
4 från Försvarsmakten och om
inte det hade skett hade vi givetvis haft ett gediget samarbete med dem också. Förhoppningsvis kan ändå den
insatspluton som FKJ vill vara
delaktiga i att sätta upp på
Västkusten samordnas med de

försvarsmaktsdelar som blir
kvar i Göteborg efter att Amf 4
försvunnit. Läs mer om insatsplutoner på annat ställe på förbundssidorna.
FKJ har också accelererat
samarbetet med Södertörnsgruppen och hemvärnsförbanden i Stockholmsområdet, vilket ger utrymme för ett antal
kurstillfällen. B-styrkekurserna är ett resultat av detta. Kurserna ger övningstillfällen för
oss kustjägare och ett kvalitativt motstånd för till exempel
de hemvärnsförband vi övar
tillsammans med.
Det deltagande som vi stod
för i förra årets marina slutövning SAMMARIN återupprepas, men tidigareläggs och ligger nu i juni som deltagande i
Amfibiekårens slutövning. Det
nyligen tagna försvarsbeslutet
får effekter inte bara på förband som finns kvar eller inte,
utan tidsschemat för olika saker ruckas också.

Om planerna går i lås så
finns det också möjlighet att
följa med kustjägarkompaniet
till Finland och den finska
slutövningen. Här ger vi oss ut
på obrutna stigar. Frivilligverksamhet i ett annat land
inom ramen för ett svenskt
grundutbildningsförbands
deltagande i en internationell
övning är något som ingen har
prövat före oss. Vi får se om vi
ror det iland. Om vi lyckas, så
går FKJ internationellt redan
sitt andra levnadsår, ingen dålig utvecklingl.
Distanspaddling,
Nijmegenträning, överlevnadskurser och förhörsteknik är ett
måste. Det har vi prövat förut
och vi vet att ni medlemmar
vill ha kvar dessa kurser och
aktiviteter. Myttingeskjutningen ska likaså vara kvar. I skrivande stund har vi genomfört
en Myttingeskjutning och ytterligare en kommer i höst. För
att upprätthålla skjutförmågan
med eldhandvapen så finns
det varannan onsdagskväll

möjlighet att åka till Berga och
skjuta ihop med hemvärnet.
Hela elva sådana kvällsskjutningar finns inlagt under första halvåret och går det bra
och vi deltar i tillräcklig omfattning så fortsätter kurserna
under hösten.
Under året ska vi försöka få
igång ytterligare ett par spår,
bland annat vill attackdykarna
ha möjlighet att repetera sina
färdigheter och det skall vi se
om vi kan hjälpa till med. Läs
kurskatalogen och de kursannonser som finns i det här
numret och se till att anmäla
dig till det som passar dig. Låt
oss tillsammans överskrida de
314 deltagare och 1656 utbildningsdagar som vi presterade
under 2004. Nu sätter vi igång
och vidmakthåller och förbättrar vår förmåga som kustjägare.
CѕџіѠѡђџ CюџљѠѠќћ
UѡяіљёћіћєѠюћѠѣюџіє
FҦџяѢћёђѡ KѢѠѡїѫєюџћю
073-088 83 63,
яђёѢіћ@ѐѕђљљќ.Ѡђ

Anmälningsförfarande till förbundets kurser

H

ur man anmäler sig till kurser och aktiviteter i
Förbundet Kustjägarna och i tillämpliga delar
till motsvarande inom Kustjägarveteranerna

För att förenkla tillvaron använder vi fortsättningsvis samma
anmälningsförfarande för alla aktiviteter inom ramen för både
Kustjägarveteranerna och Förbundet Kustjägarna. Den traditionella talongen i slutet av tidningen försvinner och vi använder istället e-post, vanlig post eller i sista hand telefon. Anmälan skall alltid omfatta aktivitet jag vill delta i, t ex Kurs och
kurskod, som står i kurskatalogen, exempelvis Distanspaddling träning 1, 4205804150, vidare namn, adress, telefonnummer, medlemsnummer (i KJV alternativt Förbundet Kustjägarna), eventuell e-postadress och personnummer (när det specifikt
efterfrågas till den aviserade verksamheten) och eventuellt övrig information som efterfrågas för aktiviteten eller kursen. Anmälan innehållande ovanstående information skickas via e-
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post till kurschef eller motsvarande som står angiven i
kurs- eller aktivitetsanonsering för aktuell kurs eller aktivitet.
Kurschef eller ansvarig kan också ha angivit att det går att anmäla sig via brev/vykort till någon angiven adress eller via telefonnummer som anges. När anmälan senast skall vara tillhanda anges i kallelse och information till respektive aktivitet eller
kurs. Sammanfattningsvis; kurschef eller aktivitetsansvarig är
mottagare av anmälan, således ingen anmälan via kansliet, och
denne anger från fall till fall vilket anmälningssätt som gäller,
e-post och eller vanlig post och eller via telefon. Huvuddelen
torde idag ha tillgång till e-post och därför kan detta anses vara
huvudanmälningssätt. Vid frågetecken går det alltid att höra av
sig till undertecknad eller angiven kurschef.

CѕџіѠѡђџ CюџљѠѠќћ
UѡяіљёћіћєѠюћѠѣюџіє FҦџяѢћёђѡ KѢѠѡїѫєюџћю
073-088 83 63, яђёѢіћ@ѐѕђљљќ.Ѡђ

Förbundet Kustjägarna – Kurskatalog 2005
Datum
(kurskod)

Kursnamn

9/2
(4205804103)
11-15/2
(4205804126)
23/2
(4205804104)
Mars
(4205801040)
9/3
(4205804105)
23/3
(4205804106)
31/3
(4205804130)
April
(4205801041)
6/4
(4205804135)
6/4
(4205804107)
8-10/4
(4205804140)
8-10/4
(4205804145)

Kurs kvällsskjutning 1

5

Kurs Strid i Bebyggelse

12

Kurs kvällsskjutning 2

5

Försvarsupplysn.,
lokalträffar 1
Kurs kvällsskjutning 3

15

Kurs kvällsskjutning 4

5

Kurs Överlevnad I teori

15

Försvarsupplysn.,
lokalträff 2
Kurs Förhörsteknik,
internationell inriktning
Kurs kvällsskjutning 5

15

Tillsammans med Hv på Berga
Kurschef: Dick Viio
Tillsammans med Hv på Berga
Kurschef: Dick Viio
Kurschef: Peter Ågren,
Thomas Risberg
Kurschef: Ingemar Wemmenhög

15

Kurschef: Ingemar Wemmenhög

5

Kurs Nijmegen
marschträning 1
Kurs B-styrka mot Hemvärn
–Stockholms skg

12

Tillsammans med Hv på Berga
Kurschef: Dick Viio
Kurschef: Stefan Renfors

Kurs kvällsskjutning 6

5

20/4
(4205804108)
2-7/5
(4205804160)

4/5
(4205804109)
7-8/5
(4205804150)
18/5
(4205804110)
20-22/5
(4205804146)
27-29/5
(4205804141)
28-29/5
(4205804151)
1/6
(4205804111)
7 -17/6
(4205804500)
8 -17/6
(4205804501)
15/6
(4205804112)
18-19/6
(4205804142)
18-19/6
(4205804152)
29/6
(4205804113)
2-3/7
(4205804143)
2-3/7
(4205804153)
5-7/8
(4205804154)

Max antal
deltagare

5

20

Kurs Nylands Brigad

Kurs kvällsskjutning 7

5

Kurs Distanspaddling,
träning 1
Kurs kvällsskjutning 8

20

Kurs B-styrka mot Hemvärn
– Stockholms skg

20

Kurs Nijmegen
marschträning 2
Kurs Distanspaddling,
träning 2
Kurs kvällsskjutning 9

12

Kurs Deltagande
i Amfkårens slutövning
Kurs delta med Kjkomp
i finsk slutövning
Kurs kvällsskjutning 10

50

Kurs Nijmegen
marschträning 3
Kurs Distanspaddling,
träning 3
Kurs kvällsskjutning 11

12

Kurs Nijmegen
marschträning 4
Kurs Distanspaddling,
träning 4
Kurs Distanspaddling,
genomförande

12

5

20
5

5
5

20
5

20
30

Kurschef och
annan viktig
information

Tills. med Hv på
Berga Kurschef: Dick Viio
Tills. med kjkomp – i Fagersta
Kurschef: Dick Viio
Tillsammans med Hv på
Berga Kurschef: Dick Viio
Kurschef: Ingemar Wemmenhög

Kurschef: Dick Viio
i samverkan med MD M
Södertörnsgrp
Tillsammans med Hv på Berga
Kurschef: Dick Viio
Kurschef: Anders Fryklöf
Preliminär kurs - besök och
deltagande i förbandets
Barett-marsch
Tillsammans med Hv på Berga
Kurschef: Dick Viio
Kurschef: Patrik Danielsson,
Henrik Hellström
Tillsammans med Hv på Berga
Kurschef: Dick Viio
i samverkan med MD M
Södertörnsgrp
Kurschef: meddelas senare
Kurschef: Stefan Renfors
Roslagsmarschen
Kurschef: Patrik Danielsson,
Henrik Hellström
Tillsammans med Hv på Berga
Kurschef: Dick Viio
Genomförs i Göteborg skärgård
Kurschef: Christer Carlsson
Genomförs i Finland, Finska Viken
Kurschef: Christer Carlsson
Tillsammans med Hv på Berga
Kurschef: Dick Viio
Kurschef: Stefan Renfors
Bärsärkargången
Kurschef: Patrik Danielsson,
Henrik Hellström
Tillsammans med Hv på Berga
Kurschef: Dick Viio
Kurschef: Stefan Renfors
Stockholm
Kurschef: Patrik Danielsson,
Henrik Hellström
Kurschef: Patrik Danielsson,
Henrik Hellström

Datum
(kurskod)

Kursnamn

Augusti
(4205804502)
10-14/8
(4205804503)
12-13/8
(4205804136)
27-28/8
(4205804131)
September ve 36

Kurs Vidmakthållande
för attackdykare
Kurs KJ stridsteknik
Kurs Förhörsteknik II
– praktisk del
Kurs Överlevnad II
och Försvarsupplysning
Kurs Stridsutbildning
för frivilligpersonal

15/9
Kustjägardagen
September ve 38 Kurs Stridsutbildning
för frivilligpersonal

Max antal
deltagare
16
50
10
10
5

Kurschef och
annan viktig
information

Preliminär kurs
Kurschef: Marcus Thiel
Genomförs på Utö
Kurschef: Christer Carlsson
Kurschef: Ingemar Wemmenhög
Kurschef: Peter Ågren,
Thomas Risberg
för MD M personal – i Falun
(riktar sig mot insatspluton
Stockholm)
Kurschef: meddelas senare

10

för MD S personal – i Kosta
(riktar sig mot insatspluton Skåne
och insatspluton Göteborg)
Kurschef: meddelas senare
10
Kurschef: Peter Ågren,
Thomas Risberg
15 Kurschef: Ingemar Wemmenhög

24-25/9
(4205804132)
Oktober
(4205804137)
7-9/10
(4205804147)

Kurs Överlevnad II
och Försvarsupplysning
Kurs Förhörsteknik I
– teoretisk del
Kurs B-styrka mot Hemvärn
–Stockholms skg

21-23/10
(4205804148)

Kurs B-styrka mot Hemvärn
–Stockholms skg

20

November
(4205801042)
November
(4205804101)
December
(4205801043)

Försvarsupplysning,
lokalträffar 3
Kurs Myttingeskjutning
dager och mörker
Försvarsupplysning,
lokalträffar 4

15

I samverkan med MD M
Södertörnsgrp
Kurschef: meddelas senare
I samverkan med MD M
Södertörnsgrp
Kurschef: meddelas senare
Kurschef: Ingemar Wemmenhög
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Kurschef: Christer Carlsson

15

Kurschef: Ingemar Wemmenhög
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Kurser och/eller verksamheter som inte är med i Kurskatalogen,
men som vi ska försöka starta upp och genomföra under året.
Kurs kompletterande utbildning tillsammans med Kjkomp
Under hösten från och med ve 42 vill C Kjkomp att ett antal FKJ-medlemmar fyller ut
inneliggande kjkomp patruller under pågående utbildning. Kan röra sig om dagar eller
ibland sammanhängande vecka som några av våra medlemmar kan delta i kjkomp pågående utbildning. Samordningsansvar: Christer Carlsson
Uppsättande av insatsplutoner
I områdena Stockholm, Göteborg och Skåne – mer om det i separat artikel.
Samordningsansvar: Christer Carlsson, Dick Viio
Kurs stridsbåtsbesättning
Ansvara för stridsbåtsbesättningskurser för besättningar som kör stridsbåt åt hemvärn
och som extra resurs för Amf 1 och för vår egen verksamhet.
Samordningsansvar: Magnus Andersson
Kurs Kj 1
Omfattar repetition och komplettering av baskunskaper från värnpliktsutbildningen till
kustjägare. Kursen skall säkerställa att tidigare utbildad kustjägare har tillräcklig och
kvalitetssäkrad kunskap avseende vapenkunskap (eldhandvapen), skyddstjänst, hjärt- och
lungräddning och sjukvårdskunskap för att kunna delta i övningsverksamhet med Kjkomp
och andra kurser i förbundets regi. Utbildningen kan genomföras som sammanhängande
kurs eller som inslag i andra kurser. T ex ger Kurs Myttingeskjutning tillräcklig repetition
och komplettering avseende vapenkunskap (eldhandvapen).
Sammanhållen kurs kan komma att genomföras under hösten 2005.
Samordningsansvar: Christer Carlsson
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DEN FÖRBEREDDE ÖVERLEVER
Preparateus Supervivet

V

isste du att Idegran, Gul fetknopp , Riddarsporre
och Tidlösa är giftiga?

Det finns över 250 växter i Sverige som kan användas för medicin eller mat och att Försvarets Överlevnadsutbildning har prioriterat 15 växter. Vilka?
Överlevnadsteknik bygger på Kunskap och Vilja. Om Kunskapen finns – men inte viljan, då kan det ofta sluta i oönskad
riktning, Viljan är nog det mest viktiga.
Följande beskrivning kan kanske ge en ”glimt” !
- ”Under Vintern 1941 blev en soldat tillfångatagen av ryska
armén, och blev dömd och som straff skulle 25 år tillbringas i en
blygruva i östra Sibirien.
- Därifrån rymmer man inte och kommer levande tillbaka –
trodde man.
- Personen rymde, vandrade, lurades, jobbade som renskötare
och vandrade igen – och tre år senare passerade han gränsen till
Turkiet”
Kunskapen – som en gång i tiden var ”var mans egendom” har
nästan försvunnit i kylskåpens och supermarketarnas tidevarv.
Det är enkelt att få mat och överleva. Problemet är i stället det
motsatta – att äta måttligt och röra på sig och må bra.
Förbundet Kustjägarna kommer att åter genomföra en utbildning, både teoretisk och praktisk – vid ett par tillfällen ute i terrängen under året.
Teoridelen sker den 31 mars på Karlberg i Stockholm och fältövningarna sker sista helgen i augusti respektive sista helgen i
september ute på Vitsgarn i den vackra Stockholmsskärgården.
Du måste vara med på teoridelen för att kunna få deltaga i de
praktiska övningarna.
OBS – Har någon ”Grönt kort” i livet som garanterar skydd i
alla situationer, kan denna uppmaning lämnas utan avseende.
Övriga – är mycket välkomna !
Pђѡђџ Åєџђћ ќѐѕ TѕќњюѠ RіѠяђџє
KѢџѠѐѕђѓђџ

Kursbeskrivning
Teorikursen, med kurskod
4205804130, omfattar växtkännedom,
fotosyntesen,
lite om människans uppbyggnad och ämnesomsättning, en film och diskussion/frågor, samt fika och
mackor.
Datum:
31
mars
2005
Tid:
Plats:

Foto: Dick Viio

Kl. 18.00 – 22.00
Karlberg, Stockholm
(samling vid vakten 17.30 – 18.00)

Kursmomenten i Fältövningarna är allmän överlevnadsteknik;
eld, vatten, växter - ätliga och medicinal, skydd och skyl, signalering, bivack, sjukvård med bårtransport, ryggsäcksbygge,
orientering efter naturens tecken, primitivt fiske. Fältövningen
genomförs vid två tillfällen, välj vilken du vill delta i.
Datum:
Tid:
Plats:

27-28 augusti 2005, kurskod 4205804131,
och 24-25 september 2005, kurskod 4205804132
08.00 dag 1 - 16.00 dag 2
Vakten vid Berga Örlogsbas (08.00) lördag

Anmälan till Peter Ågren;
Via e-mail
peter@adventure.d.se
Via Post:
Peter Ågren, Enholmen, 611 63 Nyköping
Via Telefon; 0155-210 320 eller 070-56 90 320
Välkommen till några spännande dagar i terrängen, utan
mat, bekvämligheter och annat ”livets lyx” ! Vi tar med kläder
för väder – som vi inte vet något om,. Dvs bra grejor.
VÄLKOMNA önskar Peter och Thomas.

Skjutning i Gruppträningsanläggning, Kurs GTA
Denna kurs, med kurskod 4205804127 enligt kurskatalogen, genomförs som ett inslag under KJV/FKJ årsmöte den 12 mars på
Amf 1. Under ett par timmar lär vi oss hur modern dator- och
simuleringsteknik kan användas för att träna skjutning med
eldhandvapen. Amf 1 har en modern inomhusanläggning där
man kan öva skjutning mot interaktiva digitaliserade videoscenarion.

en centraldator. Vapnen är försedda med tryckluft för att åstadkomma rekylpåkänning. Jag lovar att det går att få upp pulsen
när skärmen är full av motståndare som gör allt för att inte bli
bekämpade. Tider och anmälningsförfarande kan du läsa mer
om på kallelsen till årsmötena på annan plats i tidningen.

Skjuter gör man med ombyggda AK 5:or som är kopplade till

CѕџіѠѡђџ CюџљѠѠќћ
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Välkommen in i den digitala träningsmiljön.

Paddlingsträning
Paddelguden kräver klartecken
Paddelguden har återigen gett klartecken – eller snarare KRÄVT
klartecken. Som ansvarig för veterandistanspaddlingen de senaste två åren vet jag att det är så det går till. Kursledaren
tvingas teckna avtal med paddelguden innebärandes att ”skit
ska skit ha”. För att förtydliga denna något raka överenskommelse så betyder den i huvudsak att paddelguden och Förbundet Kustjägarna/KJV kommit överens om att vi årligen ska avsätta minst 20 man för upprepad ”utbildningskontroll”.
Genomför man prövningen utan att gnälla så är det inga
problem men om folk börjar dra benen efter sig, (hur det nu ska
gå till när man paddlar…), ja då kommer det inte att dröja förrän vår (o)vän är framme och styr upp manskapet. Vem av oss
har t.ex. paddlat en distans utan problem med roderlinan?!. Någon har antytt att han till och med har makt över Tor att styra
blixten. Så då kan ni ju fatta själva - Om inte sommaren 2005
ska bli som den förra så måste vi börja formera oss!
Genomförande
Vi genomför en träningspaddling och tre uttagningsspaddlingar före veterandistansen.
För att få delta i distanspaddlingen måste man ha deltagit i
minst två av de tre uttagningspaddlingarna, helst givetvis vid
alla tre och även träningspaddlingen.
Paddlingen genomförs som kursverksamhet under Förbundet Kustjägarnas paraply. Detta innebär bl.a. att instruktörer,
deltagare och båtpersonal får gratis logi, traktamente och er-

sättning för resor till och från Stockholmsområdet och Amf 1.
Det innebär också att följebåtar, kanotmateriel och annan nödvändig utrustning kan lånas av regementet Amf 1.
Program
Alla paddlingar utgår ifrån Amf1.
7-8/5
28-29/5
18-19/6
2-3/7
5-7/8

Träningspaddling 1
Uttagningspaddling1
Uttagningspaddling2
Uttagningspaddling3
Veterandistanspaddling 2005

Innan varje paddlingstillfälle kommer detaljerat kursprogram
att skickas ut.
Vi kommer att vara tre kurschefer; Patrik Danielsson, Henrik Hellström och Magnus Andersson. Patrik och Henrik leder
och genomför paddlingarna medan jag själv ansvarar för den
administrativa delen avseende ersättning och anmälningar.
Anmälan skall göras enligt anmälningsförfarande Kurser
(se här intill)
Ange dock specifikt vilka helger du/ni avser träna samt vem
du har funderingar att paddla tillsammans med. Är du ensam
just nu så hjälper vi dig att leta reda på en paddlingskamrat.
Skicka anmälan till magnus.andersson@kustjagarna.se
alternativt kontakta mig på telefon 070-526 03 52.

Nijmegenmarschen 2005
Är det inte dags att ta en promenad och en längre sådan? Vad
skulle då inte passa bättre än att knalla 16 mil i Holland ihop
med några Kj-kamrater. De två senaste åren har vi haft lag med
där nere och de har fått vara hedersfanvakt båda gångerna. Det
säger lite om vilket intryck vårt kustjägarlag har gjort på omgivningen.
För att förbereda deltagarna för marschen, som omfattar fyra
marschdagar om vardera cirka fyra mil, så anordnar Förbundet
Kustjägarna, FKJ, ett antal marschträningshelger under våren.
Nämligen:
Marschträning 1 Uthämtning av materiel fredag den 8/4
och soldatprov med vpl som genomför övningen. Amfibie lördag den 9/4 . Marschlängd 30 km.
Marschträning 2 Roslagsmarschen, 3 dagar med start fredag 27/5 och målgång sön 29/5. Marschlängd 20+40+25 km.
Marschträning 3 Bärsärkagången, 2x40 km genomförs
som obligatoriskt marschprov 18-19/6
Marschträning 4 Vidmakthållande marschpass 40 km,
genomförs i stockholmsområdet den 2-3/7
Du hittar ovanstående träningshelger i kurskatalogen med
kurskoder och aktuella datum. Utöver detta behöver man givetvis träna själv och då rekommenderar jag ett eget marschpass om minst 20 km innan första gemensamma träningstillfäl-

let, dvs innan Marschträning 1, därefter två egna marschpass
om minst 30 km innan Marschträning 2. Slutligen ett eget
marschpass om minst 40 km inlagt på valfri tid i förhållande
till Marschträning 3 och 4. Låter det mycket, nja vill man vara
på topp och gå 16 mil i Holland skadefri och med högt huvud
så kostar det på.
Själva Nijmegen marschen går av stapeln den 16-22 juli och
anmälan måste vara mig tillhanda senast den 25 mars. Anmäl
dig via telefon 08-544 202 02 alternativt 073-049 67 61 eller mail
stefan.renfors@telia.com. Det finns begränsat med platser i den
svenska delegationen och det gäller att vara ute i tid för att få
plats.
Under marschträningarna 1-4 får du resekostnader betalda,
dagersättning och anmälningsavgifter till Roslagsmarschen
samt Bärsärkargången betalda. Avgiften till själva Nijmegenmarschen betalar du själv och mer information om det får du
via mig.
Då är det inget att tveka om, marschträning är ett utmärkt
sätt att hålla sig i form på och inte är det fy skam att göra det
tillsammans med andra kustjägare. Är vi mer än 11 man som
går i en gemensam grupp så kammar vi hem en stilig gruppmedalj att pryda lämplig plats med. Damma av marschkängorna och anmäl dig.
Sѡђѓюћ RђћѓќџѠ
KѢџѠѐѕђѓ
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Kurs för Attackdykare
Under sensommaren/hösten 2005 skall Förbundet Kustjägarna
tillsammans med Attackdykarna på Amf1 genomföra en kurs
för grundutbildade attackdykare, kallad ”Kurs A-dyk”.
Vilka attackdykare kan söka kursen och vilka krav finns det?
•
Grundutbildad attackdykare, max 34 år.
•
Genomgått Sub1 (Läkarundersökning, syn, audiometri
(hörsel), blodprover) genomförs på Naval medicin, Berga samt
ett tandläkarbesök.
•
Loggbok
Syftet med kursen är att vidmakthålla kompetensen hos
grundutbildade attackdykare, sprida information om hur förbandet ser ut idag och i framtiden samt att vi vill upprätta ett
uppdaterat nätverk av attackdykare.

Tid och plats är inte fastställd på grund av rådande omständigheter i Försvarsmakten men intresserade kommer att informeras i god tid.
Hör av dig snarast med din intresseanmälan då antalet platser är begränsade.

Målet med kursen är att deltagaren efter genomförd kurs
skall kunna dyksäkerhet, dykarens utrustning, undervattensnavigering samt taktisk upp och nedstigning i vatten.

Anmälan görs till:
Marcus Thiel
Styrelseledamot Förbundet Kustjägarna
E-mail: marcus.thiel@kustjagarna.se
Tel: 08-522 209 90

Kursen kommer att pågå i fem dagar med följande innehåll:
Genomgång av dyksäkerhet, dykutrustning, övrig materiel, undervattensnavigering, taktisk upp och nedstigning i vatten
samt ett forum angående dagens enhet och framtiden.

Kurs kvällsskjutningar
Samling respektive gång är kl 1800 vid Pentylen vid Berga
skjutbanor, Dick Viio ger anvisningar om var det ligger.

Genom våra goda kontakter med Södertörnsgruppen och de
hemvärnsförband som finns underställda gruppen erbjuds
FKJs medlemmar att delta i kvällsskjutningar varannan onsdag. Skjutningarna genomförs på Berga Örlogsskolors skjutbanor, som är lätta att nå med egen bil eller med kommunala
medel.
Sammanhållande och anmälningsmottagare för oss är Dick
Viio, som också håller i skjutningarna inom ramen för sitt hemvärnsengagemang. Platserna per gång är begränsade och maximalt fem av våra medlemmar kan delta per gång. 11 sådana
onsdagskvällsskjutningar genomförs under våren och försommaren och till respektive
tillfälle är således fem av våra
medlemmar välkomna per
tillfälle. Faller det väl ut med
deltagande så fortsätter vi under hösten.

Ak 5CF med rödpunktssikte.
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Genomförande respektive kväll omfattar instinktiv- och praktiskt skytte och kvällarna slutar ca kl 2200.
Greppa nu detta gratisläge att vidmakthålla din skjutförmåga
och anmäl dig omede lbart
till en eller flera kvällsskjutningar. Dick Viio får sortera
deltagarna om det blir trångt
om platserna

Anmäler dig gör du direkt
till Dick Viio på mobil 07680 222 00 eller mail till
dick@viio.se senast en
vecka innan aktuell skjutning
Foto: KJV

Kvällsskjutningar genomförs onsdagarna
9/2, 23/2, 9/3, 23/3, 6/4, 20/4,
4/5, 18/5, 1/6, 15/6 och 29/6 –
tiderna och kurskoderna återfinns också i Kurskatalogen.

Utrustning är oömma civila kläder eller uniform m/90 för dem
som har sådan. Vapen mm finns på plats.

Monogoggle och rödpunktssikte.

Kurs förhörsteknik
Förhörsteknik och förhörsövning

Teoritillfälle 1:

Denna kurs innehåller en teoretisk och en praktisk del. Du behöver inte anmäla dig till båda, men en förutsättning för att få
delta i den praktiska delen är att du genomfört den teoretiska.
Den teoretiska delen kommer att upprepas under hösten, i oktober, som en förberedelse för 2006. Således har du två teoretiska och ett praktiskt tillfälle att välja på under året. Du hittar
också kurserna med kurskoder i kurskatalogen.

Tidpunkt: onsdagen den 6/4 kl 1800
Samling: kl 1745
Plats:
utanför vakten K1, Lidingövägen
Anmälan: du anmäler dig direkt till Ingemar Wemmenhög på något av följande sätt. Tel 08-541 360 12/ 0731-805 805.
e-post: vwruna@telia.com

Under kurserna bestrids alla kostnader av FKJ. Deltagare får
dagersättning och får resekostnaderna betalda. Genom kursledningens försorg kommer enkel skaffning att erbjudas (kaffe/
te; smörgås och bulle).
Medtag uppgift om konto på vilket era ersättningar skall insättas.

Du som tillhör en lokalkrets utanför Stockholm har möjlighet att få den teoretiska kursen genomförd på din ort om tillräckligt intresse finns.
Väck din lokale kontaktman!
Den praktiska delen kommer att genomföras i augusti under två dagar, 12-13 augusti, och preliminärt kommer den att
genomföras på Utö. Du som genomgått den teoretiska delen
kan anmäla ditt intresse redan nu till mig.
Iћєђњюџ WђњњђћѕҦє
KѢџѠѐѕђѓ

Studiebesök Nylands Brigad - Barettmarsch

Samtliga bilder från Nylands Brigad, Tommy Högrström.mil.fi

De flesta av er har säkerligen noterat det ökande samarbetet
mellan Amf1 och Nylands Brigad i Finland. Det samarbetet inkluderar även oss vilket framgår av kurskatalogen mm. Utöver
de redan planerade aktiviteterna har vi möjlighet att göra ett
studiebesök på Nylands Brigad i anslutning till deras barettmarsch vilken går av stapeln den 4-5 maj. Det finns även möjlighet för oss att deltaga i denna övning. Kommendörkapten
Tommy Högström vid Kustjägarbataljonen på Nylands Brigad
beskriver barettmarschen så här:
”Marschen genomförs i gruppsamansättning och varar 2228 timar, beroende på väderlek, gruppens kondition och ev.
orienteringsmissar. Grupperna tar sig fram med cykel, till fots
och transporteras även i något skede med båt. Under marschens
gång utför gruppen ett antal enkla uppgifter, som ifall de löses
dåligt resulterar i straffvarv på slutet. Minst en av uppgifterna
är till sin art sådan att gruppen blir våt... Sträckan som grupperna avverkar (utan orienteringsfel) är ungefär: på cykel ca.
110 km och till fots ca. 30 km. Straffvarven kan i värsta fall uppgå till närmare 10 km extra (på cykel). Krigarna bär hela tiden

sin fältutrustning med sig, och under marschen hålls en obligatorisk vilopaus, de grupper som rört sig fort vilar 3-4 timmar,
medan de långsammaste kanske vilar bara 30 min. Vilan / övernattningen sker under bar himmel.
Inga omänskliga prestationer alltså, men vi skall också komma ihåg att våra kustjägarbeväringar inte är utvalda eller frivilliga på något sätt, utan endast vanliga värnpliktiga, som dock
är vana vid en rätt hård och krävande utbildning.”
Vi planerar att genomföra
studiebesöket och deltagandet
i barettmarschen som en kurs i
FKJ:s regi. Sannolikt sker resan med båt tor.Åbo.

Räkna därför med att den sammanlagda tiden för studiebesöket kan bli from kvällen den 2 maj tom morgonen den 7 maj.
Anmäl ditt intresse att dels deltaga i studiebesöket och dels
ev intresse att deltaga i barettmarschen till mig via e-post:
anders.fryklof@telia.com senast 2005-03-10.
AћёђџѠ FџѦјљҦѓ
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Försvarsupplysningskurser
Liksom förra året har vi skapat fyra kurser omfattande Försvarsupplysning som är till för att ni ute i landet, i till exempel
lokalkretsarna, ska kunna beställa en föreläsare som kommer
till er och föreläser vid lämplig tidpunkt. Föreläsningen omfattar information och upplysning om dagens försvarsmakt med
särskild inriktning på amfibie- och kustjägarförband, samt vilken roll som till exempel frivilligorganisationer typ FKJ fyller i
detta sammanhang.
Föreläsningen bör pågå ett par tre timmar och ekonomin för
varje kurs innehåller medel så att lokalhyra kan betalas och enkel förtäring kan erbjudas deltagarna. Ni som deltar i kursen
får dag- och reseersättning för ert deltagande.
De fyra möjliga kurserna återfinns i kurskatalogen som Försvarsupplysning, lokalträffar 1 (4205801040) i mars, Försvars-

upplysning, lokalträffar 2 (4205801041) i april, Försvarsupplysning, lokalträffar 3 (4205801042) i november och
Försvarsupplysning, lokalträffar 4 (4205801043) i december.
Tiderna är ungefärliga för att ni själva ska kunna välja när ni
vill att kursen ska hållas.
Sammanhållande för kurserna, och mottagare av intresseanmälan, är Ingemar Wemmenhög som kan nås på telefon 08541 360 12/ 073-180 58 05 eller e-post: vwruna@telia.com.
Alltså, ta ett initiativ och samla ihop ett gäng på den plats
du bor, kontakta Ingemar och ordna en lokal försvarsupplysningskurs. Håll er uppdaterade om vad som händer i och kring
Försvarsmakten.

Kurs Myttingeskjutning – november 2005
Vi har redan genomfört en Myttingeskjutning detta år och som
en ren påminnelse och aptitretare så innehåller kurskatalogen
ytterligare en kurs Myttingskjutning detta år och då preliminärt uppsatt till november. Höstens kurs lägger vi upp på motsvarande sätt som den nyligen genomförda, se för övrigt separat artikel i detta nummer av tidningen, dvs vapenkunskap om
och skjutning med dagens eldhandvapen AK 5, där skjutningen

omfattar både dager och mörker, och med alla de tillbehör som
finns till vapnet i dagens läge. Kursen omfattar en lördag med
start kl 0800 och slut vid 21-tiden på kvällen. Du behöver inte
anmäla dig nu, utan håll uppsikt på kommande kursannonsering i tidningen framåt sommaren eller tidiga hösten.
CѕџіѠѡђџ CюџљѠѠќћ

Kurs Kj Stridsteknik – 10 - 14 augusti
Förra årets Kurs Kj stridsteknik genomfördes som en inledande
del i FKJ deltagande i den marina slutövningen SAMMARIN. I
år lägger vi kursen som en separat kurs och den är planerad att
genomföras 10-14 augusti och förhoppningsvis blir platsen Utö
och dess eminenta skjutfält. Kursen är tillför att repetera och
öva upp de förmågor som en kustjägare behöver för att ingå i
dagens kustjägargrupper och plutoner. Således övas allt från
enskild soldats kunskap och färdigheter upp till spaning, eldöverfall och strid i grupps och plutons storlek. Kursen är ett gyllene tillfälle för enskilda kustjägare, men också reservofficare
med kustjägarbakgrund, att hålla sig ajour med dagens stridsteknik och materiel. Tanken är givetvis att kursen skall ledas av
dagens utbildande kustjägarbefäl, så att det absolut senast kommer oss tillgodo.

Lite fakta:

Tidsomfattning:
Uppgift:

den 10 till 14 augusti
repetera och öva upp kunskaper och färdigheter
som enskild kustjägare och detsamma i grupp och
plutons storlek
Plats:
Utö skjutfält i Stockholms skärgård
Deltagarantal för FKJ: cirka 50 man är lämpligt, och helst en eller par
reservofficerare som vill vara med och truppföra
Resor:
resor till och från Berga betalas av FKJ
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Dagpenning:

dagpenning, dvs motsvarande sjukkasseersättning,
utbetalas till deltagarna. Observera att det inte är din
arbetsgivare som betalar detta, utan det är Centralförbundet för Befälsutbildning, CFB, som står för detta.
Intyg om deltagande: när du anmäler dig får din arbetsgivare, om du anmäler behov, ett intyg om att du ska delta och att denne
rekommenderas att ge dig ledighet och att ditt deltagande ersätts genom dagpenning utan kostnad för
honom.
Utrustning/inkvartering: Utrustning sker på Berga, sedan uttransport till Utö
och inkvartering i baracker på skjutfältet
Anmäler sig:
gör man till undertecknad med e-post till
beduin@chello.se eller via telefon på 073-088 83
63,
och helst så fort så möjligt. Glöm inte att ange namn,
personnummer, adress, telefonnummer, mailadress i
din anmälan. Påminnelse om kursen kommer i nästa
nummer av Kustjägaren.
Vi håller på och bygger upp ett system där de som deltar i FKJ övningar och
sammanhang måste vara ”certifierade” på något sätt, vi måste kunna garantera att den enskilde bisitter vissa grundläggande kunskaper och färdigheter
i tillräcklig omfattning för att säkerställa att vi är och uppträder professionellt.
Denna kurs är ett utmärkt tillfälle att få den certifierade bottenplatta som
krävs för att få delta i inom ramen för FKJ kvalificerade verksamhet. Dessutom är det ju aldrig fel att träffa kamrater och gelikar under några dagars
intensivt övande.
CѕџіѠѡђџ CюџљѠѠќћ
KѢџѠѐѕђѓ

Kurs delta med KJkomp i finsk slutövning – 7-17 juni
Sedan ett antal år tillbaka håller Sverige och Finland på och
bygger upp en gemensam amfibiestyrka för deltagande på den
internationella arenan. I detta ingår att man övar tillsammans
i respektive land i olika förbandskonfigurationer. 2005 går turen till Finland och deltagande i den finska marina slutövningen. Övningen går av stapeln i Finska Viken och Sverige deltar
med delar av en amfibiebataljon och där ibland det inneliggande kustjägarkompaniet från Amf 1. FKJ har blivit tillfrågade
om vi vid behov kan fylla vissa platser i kustjägarkompaniet
om behov uppstår. Varför inte blir givetvis svaret, det är ju inte
illa att FKJ går ut internationellt under sitt andra verksamhetsår. Hur många som kan och får delta ur vårat förbund måste
utkristallisera sig under våren, det är bland annat inte helt enkelt att skicka frivilligförsvarsmänniskor för verksamhet i utlandet. Här bryter vi ny väg och det gäller att hitta lämpliga
och legala delar för vårt eventuella deltagande. Antalet deltagare måste utrönas ihop med kustjägarkompaniet och vi får se
vad det kan bli i slutänden, men visst vore det roligt om en fem
till tio stycken av oss kunde delta i denna pionjärverksamhet.

Lite fakta så långt som det är möjligt:
Tidsomfattning:

övningen pågår vecka 23 och 24, med mellanliggande
helg, och maximalt tidsåtgång kan bli 7 till 17 juni.
Uppgift:
ingå i kustjägarkompaniet som är en del av den
svenska internationella amfibiestyrkan.
Plats:
Finska Viken
Deltagarantal för FKJ: osäkert, men fem till tio kan vara en rimlig ansats
Resor:
resor till och från Amf 1 betalas av FKJ

Dagpenning:

dagpenning, dvs motsvarande sjukkasseersättning,
utbetalas till deltagarna. Observera att det inte är din
arbetsgivare som betalar detta, utan det är Centralförbundet för Befälsutbildning, CFB, som står för detta.
Intyg om deltagande: när du anmäler dig får din arbetsgivare, om du anmäler
behov, ett intyg om att du ska delta och att denne
rekommenderas att ge dig ledighet och att ditt deltagande ersätts genom dagpenning utan kostnad för
honom.
Utrustning:
sker på Amf 1 och vi utrustas med för övningen tilllämplig utrustning. Därefter övertransport till Finland
ingående i kustjägarkompaniet
Anmäler sig:
gör man till undertecknad med e-post till
beduin@chello.se eller via telefon på 073-088 83 63,
och helst så fort så möjligt, men absolut senast 13 maj.
Glöm inte att ange namn, personnummer, adress,
telefonnummer, mailadress i din anmälan.

Övningen i Finland går alltså parallellt med Amfibiekårens
slutövning på Västkusten och blir den finska övningen av för
FKJ del så kanske det är lika roligt att delta på Västkusten. Anmäl således intresse och möjlighet att delta i båda övningarna
om du kan, så får vi se hur vi fördelar oss i slutänden. Tänk dig
själv vilken grej, att surfa stridsbåt över Östersjön och delta
med svenska och finska kustjägare i en stor marin övning, kan
det bli bättre.
CѕџіѠѡђџ CюџљѠѠќћ
KѢџѠѐѕђѓ

Kurs B-styrkeövningar – fyra olika tillfällen under 2005
Under förra året blev Förbundet Kustjägarna tillfrågade av olika hemvärnsbataljoner i Stockholms skärgård om vi kunde
ställa upp som b-styrka under olika övningar. Givetvis ställde
vi upp och med den bravur som det anstår kustjägare. I år har
vi formaliserat denna verksamhet och fyra så kallade Kurs bstyrkeövning är inlagt i våran kurskatalog. Ett lämpligt deltagarantal per gång, eller kurs, är cirka 20 man från oss och start
och utrustning sker normalt sett från Berga Örlogsskolor, den
framtida platsen för Amf 1 då de omlokaliserar från Vaxholm
och Rindö. Övningarna omfattar start, samling och utrustning
på fredagen, uttransport och övning i något skärgårdsavsnitt
under fredagkväll till söndagförmiddag, avrustning och utryckning under söndageftermiddagen, alltså en trevlig förlängd
weekend i skärgården i glada vänners lag.

Tillfällena är följande:
8-10/4
20-22/5
7-9/10
21-23/10

(kurskod 4205804145 enligt kurskatalogen)
(kurskod 4205804146 enligt kurskatalogen)
(kurskod 4205804147 enligt kurskatalogen)
(kurskod 4205804148 enligt kurskatalogen)

och givetvis får du delta vid ett eller flera tillfällen om du har
tid och möjlighet. De som var med förra året har berättat hur
intressant och givande det var att delta.

Lite fakta:

Tidsomfattning:

datum enligt ovan och tidsomfång per gång fredag till
söndag.
Uppgift:
utgöra kvalificerad b-styrka för övande hemvärnsförband i olika delar av Stockholms skärgård
Plats:
Normalt sett start och slut vid Berga
Deltagarantal för FKJ: cirka 20 man per gång är lämpligt, och helst en eller
par reservofficerare som vill truppföra per gång
Resor:
resor till och från Berga betalas av FKJ
Dagpenning:
dagersättning, dvs 3 x 66:- per kurs.
Intyg om deltagande: Anmäl om du har behov av intyg för att få ledigt för
respektive fredag
Utrustning/inkvartering: sker på Berga och vi utrustas med för övningen tillämplig utrustning. Under övningen är vi fältmässigt
förlagda på lämplig plats i skärgården.
Anmäler sig:
gör man till undertecknad med e-post till
beduin@chello.se eller via telefon på 073-088 83 63,
och helst så fort så möjligt. Glöm inte att ange namn,
personnummer, adress, telefonnummer, mailadress i
din anmälan.

Som avslutning, kurserna ger utmärkta tillfällen för att öva
upp och vidmakthålla egen färdighet som enskild kustjägare
och ingående i grupp och halvpluton. Under övningarna gäller
det att vara flexibel och ge hemvärnsförbanden det övningsmotstånd som de behöver.
Se till att delta och dra ditt strå till stacken.
CѕџіѠѡђџ CюџљѠѠќћ
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Kurs Deltagande Amfibiekårens slutövning – 7-17 juni
Förra årets deltagande i den marina slutövningen SAMMARIN blev en veritabel succé för Förbundet Kustjägarna. De 50talet medlemmar som deltog den gången visade på ett påtagligt
sätt hur frivilligverksamhet kan komplettera pågående grundutbildning, till exempel i form av en kvalificerad b-styrka. Vi
har nu blivit tillfrågade om vi kan bidra på samma sätt under
amfibiekårens slutövning 2005 och givetvis ska vi försöka uppfylla det önskemålet. På grund av det nyss tagna försvarsbeslutet och följderna därav så blir tidsförhållandena lite annorlunda
i förhållande till 2004. Den marina slutövningen SAMMARIN
genomförs inte detta år, utan flottan respektive amfibiekåren
genomför separata slutövningar och för amfibiegänget ligger
den då under perioden vecka 23 till 24. Övningen som är gemensam för Amf 1 och Amf 4 genomförs på Västkusten och det
kan bli trevligt att få öva på Sveriges ”framsida”. Tyvärr blir det
också en historisk övning ur perspektivet att det blir den sista
stora övning som förbandet Amf 4 deltar i – förbandet läggs ju
sedan ner under hösten. Således finns det all anledning till att
vi frivilliga kustjägare deltar och bidrar till att det blir ett minnesvärt avslut på Amf 4 förbandsverksamhet på Västkusten.

Lite fakta:

Tidsomfattning:

Uppgift:
Plats:

övningen pågår vecka 23 och 24, med mellanliggande
helg, och maximalt tidsåtgång kan bli 7 till 17 juni.
Exakt tidsomfång fastställs i närtid, men var beredd på
10 dagars övande.
utgöra kvalificerad b-styrka för de slutövande amfibieförbanden
Göteborg och Västkustens skärgård.

Deltagarantal för FKJ: cirka 50 man är lämpligt, och helst en eller par
reservofficerare som vill truppföra
Resor:
resor till och från Göteborg betalas av FKJ
Dagpenning:
dagpenning, dvs motsvarande sjukkasseersättning,
utbetalas till deltagarna. Observera att det inte är din
arbetsgivare som betalar detta, utan det är Centralförbundet för Befälsutbildning, CFB, som står för detta.
Intyg om deltagande: när du anmäler dig får din arbetsgivare, om du anmäler behov, ett intyg om att du ska delta och att denne
rekommenderas att ge dig ledighet och att ditt deltagande ersätts genom dagpenning utan kostnad för
honom.
Utrustning/inkvartering: sker på Amf 4 och vi utrustas med för övningen tilllämplig utrustning. Under övningen är vi fältmässigt
förlagda på lämplig plats i skärgården.
Anmäler sig:
gör man till undertecknad med e-post till
beduin@chello.se eller via telefon på 073-088 83
63,
och helst så fort så möjligt, men absolut senast 27
maj. Glöm inte att ange namn, personnummer,
adress,
telefonnummer, mailadress i din anmälan.

Det är bra om du in din anmälan anger om du kan tänka dig
att åka med till Finland och deltagande i deras slutövning,
som pågår under samma tidsperiod, istället för att delta i Amfibiekårens slutövning. Läs mer om den finska slutövningen i
annan artikel här bredvid.
Då så, då är det bara att kolla almanackan och boka in sig för lite
härligt övande på Västkusten. Förra årets succé i SAMMARIN måste följas upp och du är och blir en viktig kugge i detta.

Insatsplutoner inom ramen för FKJ
I ett par nummer av tidningen har jag skrivit om att vi har blivit
tillfrågade om vi inte kan sätta upp så kallade insatsplutoner av
kustjägare. Jag har dessutom gjort utskick via e-post till de som
jag har mest kontakt med och numera har jag listor på kustjägare som kan utgöra grund för att sätta upp en insatsplutoner i
Stockholms- och Skåneområdet. Däremot har ni i Göteborgsregionen visat svalt intresse hit in tills och där är det ett fåtal som
har anmält intresse i att vilja ingå i en framtida insatspluton.
Således Göteborgare – ryck upp er och se till att samla ihop era
skaror så att det finns ett underlag att bygga vidare på i er region.
Vad menas då med insatspluton? Inom hemvärnet finns insatsplutoner och de lägger ner mer tid på utbildning och övning
än övriga och på så sätt är de förberedda att lösa mer kvalificerade uppgifter. Meningen är att våra kustjägarinsatsplutoner
skall ingå i en befintlig hemvärnsstruktur, men vara unika på
så sätt att plutonen i fråga enbart består av utbildade kustjägare.
Förbundet Kustjägarna är inte en så kallad avtalsslutande organisation utan vår väg att skapa möjligheter för våra medlemmar
att delta i mera utbildning och övning och sätta upp insatsplutoner är via det befintliga hemvärnet. Det är absolut inget fel
med dagens hemvärn och många av våra medlemmar är redan
med i olika plutoner och kompanier, men vi har uppfattat att
många fler skulle vara med om de fick verka inom en ren kustjägarorganisation och FKJ insatsplutoner är ett sätt att försöka
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råda bot på detta. Vi i FKJ kommer under året att försöka starta
upp insatsplutoner i Stockholms-, Skåne- och Göteborgsregionen inom ramen för den hemvärnsverksamhet som finns på
respektive plats. Här behövs givetvis, som jag sagt tusen gånger tidigare, reservofficerare med kustjägarbakgrund och anknytning för att ro detta i land. Ni behövs som chefer, truppförare och utbildare.
Jag kommer att fortsätta att hålla kontakt med er som har
anmält intresse att delta i de tre nämnda regionerna och uppmärksamma er på när det är dags att sätta igång med organisering och utbildning. Det kan gå fortare än vi tror och var beredda på snabbt agerande, precis som det anstår en kustjägare.
Detta upprop är givetvis också till för att uppmärksamma er
andra ännu icke initierade om vad som är på gång så att ni kan
anmäla intresse av att delta, således anmäl ditt intresse till undertecknad med e-post till beduin@chello.se eller via telefon på
073-088 83 63, och helst så fort så möjligt. Glöm inte att ange
namn, personnummer, adress, telefonnummer, mailadress i
din anmälan.
Förbundet Kustjägarna ska organisera insatsplutoner inom
ramen för dagens henvärnsstruktur och när det händer så händer det fort och givetvis vill du vara en del av detta, anmäl dig
nu.
CѕџіѠѡђџ CюџљѠѠќћ
UѡяіљёћіћєѠюћѠѣюџіє ѓҦџ FҦџяѢћёђѡ KѢѠѡїѫєюџћю

Program för årsmötena
Årsmöte för Sällskapet Kustjägarveteraner och Förbundet Kustjägarna på Amf 1, Rindö, lördag den 12 mars 2005
Vi närmar oss det traditionella årsmötet för Sällskapet Kustjägarveteraner, som har genomförts varje år sedan KJV bildades 1992.
Nytt sedan ett år tillbaka är att Förbundet Kustjägarna, FKJ,
också håller sitt årsmöte samma dag, men något senare på dagen.
För att uppmärksamma detta och i ett försök att bredda oss, så
vill vi återigen erbjuda medlemmarna i både KJV och FKJ möjligheten att känna historiens vingslag och åter passera in genom inpasseringskontrollen på regementet på Rindö och följa snitslad
bana, men framförallt ge möjligheten för dem som bor ute i landet
ett billigt och nostalgiskt boende i logement på kasern 4. Boende
beställs i samband med anmälan till årsmöte.
Årsmötena, aktiviteter samt gemensam årsmötesmiddag för
KJV och FKJ kommer således att genomföras på Amf 1.
Genom att vara på regementet får de som vill möjlighet till
övernattning till mycket låga priser, aktiviteter med kustjägaranknytning, bra lokaler och sist men inte minst möjlighet att återuppliva gamla minnen i kamraters sällskap.
De som vill äta frukost eller lunch alternativt årsmötesmiddag
på Amf 1 måste anmäla detta i samband med anmälan till årsmötet.
Upplägg enligt beskrivning nedan med reservation för ändringar:
Fredag 11 mars, 2005
- Möjlighet till övernattning i bädd på logement i kasern 4 alternativt i dubbelrum. Pris per natt för bädd är 30: - och för dubbelrum 100: -. Totalt har vi 32 bäddar (två logement) och 7 dubbelrum till vårt förfogande. Detta innebär att det är ”först till kvarn”
som gäller.

blir styrs av antalet deltagare.
- 0930 Busstransport från Cityterminalen för dem som så önskar. Skyltat i Cityterminalen med KJV - Förbundet Kustjägarna /
Amf 1. Viktigt att man i god tid innan anmäler detta, då beställning av buss är beroende av antal deltagare. Det är viktigt att
man även uppger personnummer, 6 första siffrorna, i anmälan
för att man skall få passera in till regementet.
- 1100-1130 Lunch. Kan beställas och äts i militärrestaurangen,
pris: 58:- 1200-1330 kommer någon form av aktivitet erbjudas. Se mer
info ovan.
- 1400-1500 KJVs årsmöte i Filmsalen kasern 4.
- 1500-1530 Föredrag
- 1600-1700 FKJs årsmöte i Filmsalen kasern 4
- 1730-0100 Årsmötesmiddag på mässen Grenadjären. Tvårätters meny: Välkomstdrink: 1 glas mousserande alternativt mellanöl, förrätt: SOS (sill, ost och snaps) samt mellanöl och snaps,
varmrätt: Oxfilé med råstekt potatis och rödvinssås samt ett glas
vin/starköl, Petit four och kaffe. Pris: 350:- inkl. moms
- Efter middagen kommer det att finnas möjlighet till samkväm
och jägarläsk till facila priser (starköl på flaska 20 kr, 1 glas vin 25
kr, Sprit 8 kr per cl mm)
- Möjlighet till övernattning i bädd på logement i kasern 4. Se
info ovan under fredag 11 mars, 2005.
- 2330 Busstransport avgår till Stockholm Central. Samma upplägg gällande anmälan som ovan.
Söndag 13 mars, 2004
- För dem som övernattar finns möjlighet att beställa frukost för
upphämtning mellan 07.00-07.30. Pris 29:-

Lördag 12 mars, 2004
- För dem som övernattar finns möjlighet att beställa frukost för
upphämtning mellan 07.00-07.30, pris: 29:- 0900-1100 kommer någon form att aktivitet/aktiviteter att erbjudas medlemmarna. Förslag är vattenfys, GTA (Gruppträningsanläggningen) och stridshinderbanan. Vilka aktiviteter som det

Anmälan till årsmötena
När det gäller anmälan till aktiviteter, boende och måltider skickas det
via e-post till lennart.wiklander
@berns.se alternativt ringer 0702 522
583 (klubbmästaren). För att anmä-

lan till årsmötesmiddagen skall vara
giltig skall 350:- vara inbetalt i förskott
på KJV:s postgiro: 633 65 05-0 senast
onsdagen 3 mars. Ange namn, och
årsmötesmiddag när du betalar in.
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Vitsgarn och 305:an
Vår ”ytterförläggning” Vitgarn går från klarhet till klarhet. 2004
var ett formidabelt år och nu gäller det att se till att 2005 inte blir
ett dugg sämre. Kustjägarveteranerna hyr huset från Försvarsmakten och på så sätt kan vi erbjuda medlemmarna en trevlig
och billig vistelse i Stockholms skärgård. Att vi sedan har vår
gamla trotjänare 305:an som passbåt mellan Berga och ön gör ju
inte saken sämre. Det tar bara en kvart mellan fastlandet och ön.
Under 2004 var det 16 familjer som kunde tillbringa varsin vecka
ute på vårt skärgårdsparadis och därtill var det två plutoner som
genomförde återträffar där ute. Betänk då att det var några familjer som inte fick plats in den allmänna trängseln, snacka om populärt ställe.
Arbetshelger
Våren har normalt s ett varit tid för ett par arbetshelger och på
samma sätt kör vi detta år. Arbetshelgerna är till för att se över
ägorna och förbereda hus och annat för sommarens familjebegivenheter och annat. Vi har förbundit oss att hålla huset och omgivningen i gott skick och därtill bidrar arbetshelgerna.
Ett gäng med grabbar som samlas och hugger ved, målar det
som behövs och m m, samt äter god mat och dricker pilsner, är
inte fy skam som underhållsstyrka för vår ytterförläggning. Arbetshelgerna denna vår är inplanerade till helgerna 23-24 april
och 14-15 maj. Samling sker vid vakten Berga Örlogsskolor respektive lördag och återkomsten sker på söndag i lagom tid att ha
lite kvar av helgen för andra aktiviteter.
Anmäler sig gör man till Anders Fryklöf, mobil 070-554 49 65
eller e-postadress anders.fryklof@telia.com. Anmäl dig helst
minst en vecka innan aktuell helg. Personnummer krävs för att
komma igenom nålsögat Berga-vakten. Till arbetshelgerna tar
man med vad som behövs i form av kläder, verktyg, mat och
dryckjom. Ställ upp så att vår ytterförläggning blir den pärla som
den förtjänar att vara.
Familjetid
Från vecka 26, den 27 juni, och nio veckor framåt, till och med
vecka 35, öppnar sig Vitsgarn för familjevistelser. En eller flera
familjer kan låna huset och 305:an en vecka i taget. Veckan omfattar normalt sett tiden från måndag till söndag.
Att det blev så många familjer som var där ute förra året berodde på att flera familjer valde att dela veckan med någon annan
kustjägare med familj. Det tycks ha varit lyckat och Vitsgarnsvistelsen tycks ha skapat en hel del vänner utanför den tidigare bekantskapskretsen. Hör och häpna, en del har redan anmält sig till
sommarens familjeveckor och det gäller att vara snabb till kvarnen för att få vara med och mala. Anmäl dig blixtsnabbt till An-

ders Fryklöf mobil 070-554 49 65 eller e-postadress: anders.
fryklof@telia.com för att få vara med och dela på veckorna ute
på Vitsgarn. Någon gång i början av juni gör Anders en avstämning och talar om vilka som har blivit tilldelade tid ute på Vitsgarn. Alltså, gör som många före dig, tillbringa en vecka ute på
skärgårdsparadiset Vitsgarn. Priset är 700:- per vecka och familj.
Återträffar
Vitsgarn är som gjort för att samla ihop det gamla plutonsgänget
eller gruppen eller annat kustjägarsammanslutning. Genom åren
är det mängder av gäng som har varit där ute och i övervägande
fall på hösten efter att familjevistelserna ebbat ut. Varför inte göra
likadant, samla ihop gänget och anmäl till Anders Fryklöf att ni
vill ut och han lägger in er i bokningsregistret. Ute på Vitsgarn
kan man umgås fritt, dra en gammal lumparhistoria eller kanske
en brakare utan att det stör omgivningen.
305:an
Ni som följer med vad som händer i Kustjägarveteranerna och
Förbundet Kustjägarna genom tidningen och annat har uppmärksammat att våran gamla trotjänare 305:an, transportbåt mindre av
gud nåde, inte betedde sig helt felfritt förra året. Det var problem
med startmotor, kraftöverföring och annat, men vad mer kan man
förvänta sig av en 50-årig trotjänare. En femtioårig diesel får sina
skavanker och måste skötas som ett lindebarn. Anders Lundborg
arbetar för att på bukt med problemen och till våren och sommaren kommer den gamla båten med sin motor att spinna som en
katt och föra oss till och från Vitsgarn utan problem.
Om det är någon som är kan mycket om dieselmotorer, Ford är
märket, och gamla båtar så hör av er till Anders, han blir säkert
mer än glad för lite hjälp i allt sitt slit. Anders har mobilnummer
070-618 68 62.
Som avslutning, Vitsgarn ligger där det ligger och många medlemmar, med eller utan familjer, har varit där ute och tillhör du
inte dem så greppa möjligheten under 2005 och se till att vi använder vår ytterförläggning på ett optimalt sätt.
CѕџіѠѡђџ CюџљѠѠќћ

Annonspriser och annonsdata
Tekniska data:
Format:
Material:
Färger:
Upplaga:

238 x 338 mm, 80 g papper
cd, diskett eller vial mail mottages
Tidningen görs i InDesign för pc
4-färg
1.800 ex

Annonspriser:
Baksida:
1/1-sida:
1/2-sida:
1/4-sida:
1/8-sida:

Storlek
7.000:6.000:4.000:2.250:1.000:-

218 x 278 mm
218 x 308 mm
218 x 152 mm, 106 x 308 mm
106 x 152 mm, 218 x 76 mm
106 x 76 mm, 218 x 38 mm

Priserna gäller heloriginal.
Arbete med inskickat material och annonsframställning debiteras extra.
Korrektur skickas med PDF via e-post.
Material skickas till Robin Jahrl, se adress i redaktionsrutan, eller till kansliet. Kom ihåg att bilder med bifogad bildförklaring/bildtext förhöjer värdet av
innehållet. Meddela om du vill ha cd och/eller bilder i retur, eller annat som
redaktionen behöver veta.
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Kansliet

Nya adresser
www.kjv.nu kommer att läggas ned

Stort tack till alla som hörsammat
mitt upprop! I förra numret (50)
så berättade jag att Peter Å kommer att sluta på kansliet i mars.
Som det ser ut just nu så kommer successionen att lösas på ett
mycket tillfredställande sätt. Jag återkommer till detta när allt är
klart.
Telefonen på kansliet kommer att vara vidarekopplad under
våren, förhoppningen är att ni kan ringa närhelst det passar och
ändå bli besvarade, tanken är att samma service skall börja gälla
vår mailfunktion.
Peter Å! Stort tack för dina fina insatser, du kommer även i
fortsättningen att få träffa KJV/FKJmedlemar. Men då som instruktör på någon av FKJ:s överlevnadskurser.
Det ser vi fram emot.

Därför kommer samtliga förekomster av denna adress från och
med nu att tas bort ur tidningen KѢѠѡїѫєюџђћ.
Även adressen kjv@algonet.se försvinner. Den ersätts med nedan:
För Veteranerna gäller fr o m nu:
Webbadresser:
www.kjv.se alt. www.kustjagarveteranerna.se
E-postadress:
kansliet@kjv.se alt. kansliet@kustjagarveteranerna.se
För Förbundet gäller (som vanligt) :
www.kustjagarna.se och kansliet@kustjagarna.se
MюєћѢѠ AћёђџѠѠќћ

Webbsidor med Intranät

– fortsätter utvecklas
I förra numret av Tidningen
Kustjägaren så informerade
jag om hur vår webbsida håller
på att utvecklas med både intranät och specifika medlemsfunktioner. Vi repeterar följande:
Förbundet Kustjägarna och
KJV planeras få egna medlemssidor/intranät bakom de
officiella hemsidorna. Detta
innebär att endast medlemmar
i Förbundet Kustjägarna och
KJV kan logga in här.
Intranätet skall inledningsvis innehålla följande funktioner/information:
Personuppgifter – Du går
själv in och uppdaterar dina
personuppgifter
Utbildningsmodul – Verktyg för kursanmälan
KJ-shopen – Webbshop för
Kustjägare och Attackdykare

Tyvärr har införlivandet av
intranätet fördröjts en aning
men vi är snart klara så håll
ut!
Detta innebär att den Webbenkät som annonserades om i
förra numret av Tidningen
Kustjägaren inte kan besvaras

på intranätet som planerat
utan måste besvaras på annat
sätt/plats för att vi inte ska tappa tempo inför 50-års jubileet.
Ni hittar länken till webbenkäten här till höger.

http://www.f bu.se/specorg/
kustjagarveteranerna/traditioner/
kj50-arsjubileum/webbenkat/
Instruktioner för hur man
besvarar enkäten kommer att
finnas på hemsidan!
MюєћѢѠ AћёђџѠѠќћ

Besöksfrekvensen på våra hemsidor
Nedan redovisas statistik
avseende besöksfrekvens på
våra hemsidor.
Jämfört med motsvarande
statistik från 2004 har frekvensen nästan fördubblats
vilket är mycket glädjande.

Statistik för Kustjägarna per
2005-02-12
www.kustjagarna.se

Statistik för Kustjägarveteranerna per 2005-02-12
www.kustjagarveteranerna.se

Månadsvis:

Månadsvis:

2004
2005

December
6287
Januari Februari
10698 5098

Not. (Ej unika träffar!)

2004
2005

December
4600
Januari Februari
6142
2366

Not. (Ej unika träffar!)

ÅџѠюѣєіѓѡђџ ѓҦџ 2005
Du glömmer väl inte att betala årsavgift för Kustjägarveteranerna och Förbundet Kustjägarna för år 2005. Vi är tillsammans
beroende av att så många som möjligt är med i de respektive
organisationerna. 2004 var ett mycket bra år antalsmässigt och
låt oss tillsamman se till att 2005 blir ännu bättre. Utöver ditt
eget medlemskap, visst är det så att du känner en eller flera
kustjägarkamrater som inte är med i vår gemenskap, slå ett slag

– ring upp dem, kontakta dem och se till att de kommer med i
gemenskapen. Låt inte din egen inbetalningsavi bli liggande
och se till att kamrater i
omgivningen också kommer med.
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Returadress:
Sällskapet Kustjägarveteraner
Kastellet, Kastellholmen
111 49 Stockholm

POSTTIDNING

B

Kustjägarnas och deras materiel
FќџѡѠѫѡѡћіћє ѓџѮћ Ѡіё 9.

Den båttyp som hittills har
överlevt längst inom ramen för
kustjägarförbanden är – inte
helt otippat – kanoten. Klepperkanoten dök upp redan första utbildningsåret och alla
kullar, utom eventuellt den
första, har genomfört vad som
kallas distanspaddling.

och från övnings- och operationsområden.
330-båtarna
kördes
av
gruppbefälsuttagna kustjägare, som fick en speciell båtförarutbildning, och det var slut
på att var och en kunde framföra en gruppbåt. När det var
dags att börja fundera på amfibieförbandens båtpark hade
precis båt 370 levererats, en
vackert pilformad skapelse,
och denna blev en av referensobjekten när man provade sig
fram mot det som sedermera
blev dagens stridsbåt.
330-båtarna såldes ut till civila varv som byggde om dem
till fritidsbåtar och skärgårdstaxibåtar och man stöter då
och då på kraftfullt ombyggda
exemplar som endast en skarp
blick kan upptäcka att det en
gång i tiden var en militär båt.
Efterhand uppstod behovet
av någon form av ledningsplattform för kustjägarförband, både vad avsåg fredsmässig ledning under övning
och annat, men också i händelse av krig då flera förband
skulle verka inom ramen för
en och samma uppgift.
Bevakningsbåt 66 stävade
under många år omkring som

Skulle man försöka hitta en
utrustningsdetalj som alla
kustjägare har någon form av
relation till så är troligen kleppern den som spänner över
alla årskullars användningsområde.
Det var en snabb resa inom
det vad som kan benämnas

Ibland kom inte båten ända fram
till strandkanten.

just en sådan ledningsplattform och från den kunde skoloch övningsledning följa och
leda den pågående verksamheten. Senare köptes en specialdesignad storsmuggler in,
benämnd 51:an, för att vara
plattform för en så kallad kustjägarledningsgrupp, vars uppgift var att leda flera kustjägarkompanier som opererade mot
samma mål.
Min minnesbild av 51:an
var att den mest låg på varv efter grundstötningar eller med
olika former av maskinhaverier Hur som helst var den
tänkt som en snabb plattform
som skulle möjliggöra för chef
att leda långt fram.

20 knop fullfart framåt…

Klepperkanoten är fortfarande krigsplacerad i dagens
kustjägar- och spaningsplutoner som ingår i amfibiebataljonerna och således har den varit med under de hittillsvarande
49 åren och kommer att vara
med ett tag till. Även om dagens kanotutbildning genomförs i plastkajaker så lär sig ne
dagens kustjägare åtminstone
att sätta ihop och ta isär klepperkajak och kanske får de använda den under någon enstaka övning.

den äldre delen av kustjägarnas båtpark och i ett kommande nummer kommer jag att gå
över till strb 90H, strb 90HS,
strb 90HL, strb 90E, g-båt,
trossbåtar och annat. Det finns
mycket kvar att berätta om.
CѕџіѠѡђџ CюџљѠѠќћ

Färdiga för landstigning i utgångsläge för anfall, UFA.
200-båt under inkörning för ”våldsam landstigning”.

Alla foton: Ingemar Wemmenhög

