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Kustjägardagen på
Korsö 17/9 -07
Läs om planeringen
inför detta års planering
av KJ-träffen i höst...
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Förändring med erfarenhet av sin historia
Försvarsmakten

I princip alla delar av försvarsmakten har under de senaste
åren/månaderna genomgått stora förändringar. Detta för att
kunna följa Sveriges och omvärldens behov. Vårt förband
har i alla tider legat långt fram i
utvecklingen och i många fall
varit föregångsmän där andra
förband/enheter har tagit efter.
Försvarsmakten står nu för yttligare utmaningar på den internationella arenan där trupp som
inte har specialförbandsutbildning kommer att möta komplexa
oroshärdar. Motståndaren kan
här uppträda i olika skepnader
vid olika tider. Även uppgiften
har här radikalt förändrats. I
stället för att vara passiv fredsbevarande trupp skall vi nu
verka som stridande förband
mot motståndare som har hög
moral och övertygelse ett kvarts
jordklot eller mer hemifrån.

Detta ställer oerhört höga krav på
våra soldater.

Stridande
Kustjägarsoldater

Utbildningen har i många stycken anpassats för dagens slagfält
och vår karga skärgårdsmiljö
har alltid fostrat oss Kustjägare
att kunna anpassa oss till olika
miljöer och olika problemlösningar.
Kvittensen på att vår utbildning är en av de främsta kommer från många olika förbandschefer i internationell tjänst där
det finns utbildade Kustjägare,
de sticker ut och levererar lite
mera.

Arvet

En del som oftast glöms bort är
det historiska arv som vi bär
med oss. Detta när kraven på att
producera förband är höga och
sparkraven ökar efter hand.

Kustjägarna besitter många
bra erfarenheter och lösningar
män även sämre lösningar och i
vissa fall riktigt dåliga traditioner.
Dessa erfarenheter skall vi ta
till vara även om en erfarenhet
inte har varit positiv är det en
lärdom.
De flesta som har gått igenom Kustjägarutbildningen har
många bra minnen som man
bär med sig livet ut. Erfarenheterna som gjordes under utbildningen används sedan under
hela livet, en stor del under utövande av sitt civila yrke.

Hur ser
framtiden i helhet ut

Alla kustjägarbröder behövs för
att föra våra positiva traditioner
och vårt budskap vidare. Budskapet måste vara klart och tydligt för de ungdomar som sitter
framför köksbordet och kliar sig
i huvudet och skall välja om de
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skall göra sin värnplikt. Så bistert är det nämligen i dag, vi
måste kunna visa vad det är
som är så bra att göra värnplikten som kustjägare. Vad får man
ut av detta och ger detta några
fördelar för den enskilde längre
fram i livet.
Vi vet att det finns enorma
fördelar och erfarenheter som
man får med sig, men nu behöver vi förklara detta för ungdomarna.
Styrelsen och den operativa
organisationen kommer därför
att rikta in sig på att försöka förmedla detta budskap men att
även bygga vår kamratförening
starkare för att underlätta för
våra nätverk att fungera.
Min uppmaning är, gå ut och
för vårt positiva budskap vidare!
Göran Hagberg
Ordförande
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kamratföreningar
Varför finns kamratföreningar?

Som nybliven redaktör för denna tidning är det naturligt att fråga sig vad som är syftet med tidningen, sällskapet och kanske
militära kamratföreningar i stort. Och för att förstå syftet måste
man kanske veta vad en kamratförening är.
Ordet kamrat är som kanske bekant en avledning från latinets
camera med betydelsen ”kammare, rum” och hade från början
betydelsen ”någon man delar rum med”. Och då avsågs de soldater som man ledade logiment med och inte de kvinnor eller motsvarande som man delar rum med i civilt tillstånd. Senare kom
ordet få en allmännare betydelse av ”kompanjon, ledsagare,
vän”. Bara namnet ”kamratförening” antyder alltså en koppling
till både det militära och vänskap.
Förband som har uppgifter som ställer extraordinära krav på
militär kompetens, förmåga och uthållighet får en speciell sorts
sammanhållning inom gruppen. Det yttre trycket svetsar samman och skapar ett starkt kamratskap och en lojalitet med förbandet.
En kamratförenings viktigaste uppgifter är naturligtvis att
understödja denna gemenskap med de organisationella möjligheterna som en förening medför. Men kamratskap betyder även
stöd till en kamrat i nöd och genom en förening skapas naturligtvis nya personliga kontakter som kan vara till hjälp. Men
även mer formella initiativ som Fyrklövern, där Kustjägare kan
få hjälp att hitta civila eller militära jobb, är ett uttryck för vår förenings önskan att stödja sina medlemmar.

På grund av Sällskapet Kustjägarveteraners starka koppling till
ett visst förband påverkar kamratföreningens verksamhet bilden
av detta förband. Detta måste naturligtvis föreningen ta hänsyn
till för att inte befläcka sitt förband, men samtidigt är det en möjlighet att representera sitt förband på ett informellt sätt. En Kustjägare ger ju på någon nivå uttryck för förbandets värderingar
även om man har civila kläder på sig och ett förbands värderingar
säger mycket om ett förband.
Jag hoppas att jag som redaktör för denna tidning skall kunna
bidra till Sällskapet Kustjägarveteranerna skall kunna utöva sin
roll som kamratförening på ett bra sätt. Tidningen är ett viktigt
verktyg i detta arbete och jag hoppas tidningen skall ge medlemmen god information om föreningens alla aktiviteter, vad som
händer på förbandet och Kustjägeriet i stort.
Min främsta ambition är dock att den skall odla gemenskapen
bland alla Kustjägare oavsett om de just har sytt fast treudden, arbetat som befäl på KJ i 20 år eller behöver rullator för att hämta
tidningen i brevlådan.
En Kustjägare är alltid en Kustjägare och hör alltid hemma
bland Kustjägarna.

Reise
Zweier

RZ 96

Firma Canoe Kayak Adventure
i Nyköping är generalagent 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 fax).
Just nu finns en st ny 1-mans kajak Single 2000 till sänkt pris.

BEGAGNAT

Några 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



Internationella
Amfibiestyrkan
i Noble Mariner
Den Internationella Amfibiestyrkan
Amfibieregementet deltog med
den Internationella Amfibiestyrkan, (IAS) som just nu är i
slutfasen av utbildningen för att
gå i beredskap från den 1 juli
2007. Finska Nylandsbrigaden
deltog med motsvarande amfibiestyrka, de tillsammans utgjorde Amphibious Task Unit,
(ATU).
För Sverige och Finland var
denna gemensamma övning en
fortsättning på den redan pågående utvecklingen länderna
emellan. Precis som tidigare övningar var ledningen och kompanienheterna blandat med
svenska och finska officerare
och soldater, dock var kustjägarplutonerna renodlade svens-

ka och finska. Styrkan har inte
tidigare samövat med andra nationer, nu gavs det möjlighet att
samöva förbanden i en multinationell insats för att kunna delta
i fredsfrämjande verksamhet
omfattande krishanterings, embargo-, humanitära och evakueringsoperationer. Under övningen genomfördes också
evaluering av den finska delen
enligt OCC E&F, NATO (Operational Capabilities Concept Evaluation and Feedback)
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fråga var kontrollen över den
hamn i Karlskrona som var den
huvudsakliga vägen in mot resten av landet, den var också avgörande för en fungerande import och export handel.

Då konflikten eskalerade begärdes internationellt stöd för
att lösa krisen, ATU:n fick då på
uppdrag av FN att skilja de båda
parterna åt och lösa konflikten.
För att övningen skulle vara re-

Scenariot i Karlskrona
Under en längre tid hade oroligheter och fientligheter pågått
mellan de fingerade länderna
Alfaland och Betaland. Konflikten avsåg en provins som var
etniskt uppdelad. En avgörande
GRK skjutning IAS.
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P

arallellt med verksamheten i Göteborg genomförde
den svensk-finska Amfibiestyrkan sin verksamhet i
Karlskrona och i Polen under övningen Noble Mariner.

alistisk rent tidsmässigt, var
scenariot en fortsättning på det
som utspelade sig under SWEFIN övningen under oktober
2006 i Finland.
Amfibiestyrkan övades inom
hela konfliktområdet, allt ifrån
Cordon and search operationer,
insats mot folkmassa, strid i bebyggelse till evakuering av FNpersonal.
För att ATU:n skall kunna
sättas in i olika konflikt områden världen över, måste både
utbildningen och övningar
präglas av stor flexibilitet för att
kunna hantera olika scenarion.
Landstigning IAS.
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Amfibiestyrka i Polen
Scenariot som utspelade sig i Polen var en helt annan för Amfibiestyrkans del, nu utgjorde
ATU:n B-styrka för NATO:s snabbinsatsstyrka. Dryga 140 man ur
den annars 550 man starka
svensk-finska styrkan landsteg i
Polens kust kring den 19-20 maj.
Den uppgift som den reducerade amfibiestyrkan nu hade var
att inledningsvis fördröja och
därefter störa NATOS möjligheter att landstiga i konflikt området. NATO styrkorna hade till
uppgift att etablera kontroll i
konfliktområdet, ATU:n gav bra
motstånd.
Även då den reducerade amfi-

Hans Majestät ställde många
frågor kring både verksamheten
som amfibiestyrkan bedriver
och den utrustning som förbandet använder.

Landstigning IAS.
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Internationella samarbetet
Internationellt samarbete är en
viktig del för Amfibieregementet och särskilt för den Internationella Amfibiestyrkan. Genom
att samverka med andra nationer, i denna och liknande övningar, med Nato eller andra allianser eller länder, får förbandet
goda erfarenheter och kunskaper för att fortsatt kunna bidra
till internationellt fredsarbete.
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Hans Majestät Konungen följde övningen på plats.
biestyrkan inte övade konflikthantering på samma nivå som
under den inledande Karlskrona
delen, var det ändå en viktig erfarenhet att delta i Polen just ur
perspektivet att ATU:n tillsammans samövade med andra nationer. En annan viktig del att
öva är de rent logistiska funktionerna, t.ex. transporter av styrkan. Övertransporten av truppen nyttjades i huvudsak av den
ordinarie färjan som trafikeras
mellan Karlskrona och Polen.
Även egna fartyg och båtar nyttjades i form av stridbåtar, transportfärjor samt den svävare som
inom kort levereras till Amfibiekåren.

Stort intresse för amfibiestyrkans utveckling
Intresset för den Internationella
Amfibiestyrkan är stort, förbanden besöktes av 13 utländska attachéer, de var väldigt imponerade över den utveckling som
Sverige och Finland har åstadkommit med den gemensamma
amfibiestyrkan sedan samarbetet startade 2001.
Den finska Överbefälhavaren amiral Juhani Kaskeala och
den finska Marinchefen vice
amiral Hans Holmström, besökte övningens fjärde dag, de följde moment under en hel dag.
Hans Majestät Konungen
följde övningen på plats, Hans

Majestät träffade bl.a. amfibiestyrkans ledning, sjukvårdspluton och kustjägarpluton.

Svävare på väg mot landstigningsstrand i Polen.

Text: Kristina Swaan

Bild: Peter Brynger



Fyrklövern stöder Nordic
Battlegroup-rekrytering
N

ordic Battle Group stöttas i sitt rekryteringsarbete
av den ideella organisationen Fyrklövern.

Fyrklövern verkar för att skapa
en brygga mellan Försvarsmakten och den civila arbetsmarknaden.
Fyrköverns medlemmar; Fallskärmsjägarklubben, Sällskapet
Kustjägarveteranerna, Militärtolkföreningen samt Sveriges
Reservofficerare (SVEROF) vill
genom Fyrklövern bättre ta tillvara på den kompetens som
finns hos personer med ett förflutet inom Försvarsmakten.

högre krav på Försvarsmaktens
förmåga att rekrytera. De nya
Internationella insatsstyrkorna
som t.ex. NGB utgörs till en stor
del av frivilliga värnpliktiga och
reservofficerare. Här kan Fyrklövern utgöra en brygga mellan Försvarsmakten och potentiella kontraktsanställda soldater
och officerare. Genom Fyrklöverns kompetensdatabas kan
Försvarsmakten hitta specifika
militära och civila kompetenser.

Per Erik Laksjö, personalchef på
NBG, samarbetar med Fyrklövern för att hitta de rätta kompetenserna.
- De uppgifter som NBG kan
komma att ställas inför ställer
stora krav på våra soldater. Det
är naturligtvis tacksamt att kunna använda oss av Fyrklövern i
vårt rekryteringsarbete.
Fyrklövern kan även verka
som en brygga åt det civila hållet; från Försvarmakten till den
civila arbetsmarknaden.
Det civila meritvärde som medlemmarna i Fyrklövers med-

Exempelvis har fallskärmsjägarna ett nätverk för läkare som
hjälper varandra att hitta sommarjobb, utlandspraktik och
AT-tjänstgöring.
För att öka förståelsen för hur
det civila meritvärdet kan användas via Fyrklövern, åker
Fyrklövern runt och informerar
berörda förband.
Idag är dessa civila rekryteringstjänster endast tillgängliga
för dess medlemsorganisationer, men i framtiden kan även
andra delar av Försvaret komma
att om fattas. T.ex. skulle rekrytering till NBG eller andra internationella insatsstyrkor underlättas om man kan visa att det
civila meritvärdet kan få utväxling genom Fyrklövern och underlätta återinträdet i den civila
arbetsmarknaden. Även rekrytering till värnplikt skulle underlättas.
- Fyrklövern är ett initiativ
från ÖB och har hög prioritet
inom ÖB samverkansråd, säger
Fyrklöverns ordförande Torsten
Bernström.
Fyrklövern har även advisory
boards genom sina medlemmar
som fungerar som bollplank och
dörröppnare samt samarbeten
med olika rekryteringsfirmor.

Samarbete, inlärning och kompetens präglar kustjägarna. Bilden har inget direkt samband med artikeln.
För att underlätta ett effektivt tillvaratagande av olika
kompetenser har Fyrklövern en
omfattande kompetensdatabas
där medlemmarnas militära och
civila kompetens finns registrerad. Denna databas kan användas för fylla både militära och
civila vakanser.
Försvarsmaktens nya internationella uppgifter ställer nya


Fyrklövern kan även genom sina
medlemsorganisationers olika
tidningar, nyhetsbrev och webbsajter förmedla rekryteringsannonser. Dessa annonser kan göras mer riktade än motsvarade i
bredare tidningar och tala med
ett anpassat anslag vilket ger
förutsättningar för en kostandseffektiv kommunikation.
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lemsorganisationer har skaffat
sig genom sin tjänstgöring på
sina respektive förband kan genom Fyrklövern användas till
att hitta civila jobb efter militär
tjänst. Det kan vara värnpliktiga
som letar sitt första jobb eller
någon som efter avslutad utlandsmission söker ett civilt
jobb.
Fyrklövern håller bl.a. på att
upprätta speciella yrkesnätverk.

Sammanbetet mellan Fyrklövern och NBG är för tillfället begränsat till rekryteringsannonsering via KJVs medier och skall
ses som ett försök. Följande utvärdering får visa på vilket sätt
NBG och Försvarsmakten i övrigt kan utnyttja den resurs som
Fyrklövern utgör på bästa sätt i
framtiden.

Harald Hynell
och Magnus Söderström

Intervju med Per-Erik Laksjö,
personalchef på Nordic Battle Group
Kan du ge kort beskrivning av dig själv och
din bakgrund.
- Jag är 47 år, överste löjtnant sedan 4 år tillbaka och med en
lång erfarenhet av trupptjänst.
Under 2000-talet har jag arbetat
som personalchef, på slutet med
att ta fram framtidens personalförsörjningssystem på högkvarteret. När jag blev uppringd och
erbjudan jobbet som personalchef på Nordic Battle Group,
NBG, tog jag mig en funderare.
Antingen är man med i utvecklingen av Försvarsmakten eller
så ser man sig om efter något
annat att göra. NBG kändes med
den utgångspunkten som rätt
ställe att vara. Det är ett av Försvarsmaktens mest prioriterade
projekt just nu.
Tillvardags sitter jag i Enköping
och ingår där i staben, men om
och när NBG sätts in i internationella insatser kommer jag
vara en del av den ca. 90 man
starka stab som är tänkt att följa
med insatsstyrkan till insatsområdet.

Hur har rekryteringen
till NBG gått?
Arbetet med att rekrytera personal har varit komplext och arbetsamt. Vi har lyckats rekrytera
ett relativt stort antal reservofficerare. Det har varit glädjande
att se den dubbla kompetens
som dessa besitter. Under sin civila karriär har de skaffat sig
kompetenser som vi nu kan utnyttja på olika sätt.

Hur har rekryteringsprocessen gått till?
Efter att gått igenom alla de ansökningar som kom in som ett
resultat av vår annonsering gick
vi vidare och aktivt letade upp
bra personer via olika nätverk.
Vi har lagt stor vikt vid att få in

personer med rätt inställning.
Det är viktigt att man inte bra
har rätt kvalifikationer utan
även har ett stort engagemang
för det vi försöker åstadkomma
med NBG.

Vilken typ av kompetens har varit svårast
att få tag på?
Olika typer av specialkompetenser. Till exempel medicinsk
personal, underhåll, logistik eller olika typer av ingenjörer. Det
han handla om rekrytering ner
på individnivå, där man söker
en specifik kompetens. Vi har
ibland fått kämpa hårt för att
hitta enskilda kompetenser.

Vad skulle kunna förbättras i framtiden?
Det måste finnas ett antal uppsmorda organisationer med personal som är beredda att åka på
kort varsel. Vi kan inte leta med
ficklampa och dammsugare
varje gång vi behöver sätta upp
en insatsstyrka. Huvuddelen av
Förvarsmaktens 10 000 anställd
måste vara tillgänglig för den
här typen av verksamhet. Väljer
man det här yrket måste man
vara beredd på att åka. Det måste även finnas en större redundans av olika kompetenser inom
försvaret för att kunna klara den
här typen av uppgifter.
Jag tror även att man måste hålla igång pooler av personer som
kan lockas tillbaka. Mer av ”in
and out” i Försvarsmakten.
Vi skulle även kunna få ett bättre stöd i lagstiftningen. Idag har
en arbetsgivare ingen skyldighet att ge någon tjänstledigt för
att öva inför internationella insatser. Danmark uppmärksammade samma problem för ett
antal år sedan och har löst det.
Jag tror att motsvarande anpassning i Sverige skulle vara till
stor hjälp i rekryteringen, även

Foto: Harald Hynell

om jag inte har några konkreta
siffror på hur många som har
valt att inte söka till NBG på
grund av detta.

Hur tror du att Fyrklövern kan passa in den
här bilden?
Fyrklövern är ett av flera sätt att
hitta olika kompetenser och har
ibland sina medlemmar en stor
bredd av kompetenser som är
intressanta för försvarsmakten.
Försvarsmakten har svårt att
komma åt specifika kompetenser och jag tror att de nätverk
som finns inom Fyrklövern är
ett effektivt sätt att hitta smala
sektioner av kompetenser. Jag
tror att de nätverk som finns
inom t.ex. Kustjägarna, Fallskärmsjägarna, Tolkarna och

Reservarna är en underskattad
resurs. En viktig del som inte
kan ersättas av ett regelverk.
Försvarsmakten borde utveckla
och utnyttja dessa nätverk bättre. På sikt kanske dessa blir
ännu mer av vikt. Tittar man på
utländska försvarsmakter ser
man att t.ex. kamratföreningar
kan spela en viktig roll i arbetet
med att ta hand om återvändande personal. I och med att Sverige förmodligen kommer vara
med aktivt internationellt i
framtiden kan den här typen av
frågor bli viktigare.

Harald Hynell



Halvårsrapport för Förbundet Kustjägarna
När denna text går i tryck är
det cirka sex månader sedan
jag efterträdde Christer Carlsson som chef för Förbundet
Kustjägarna (FKJ) efter ett
mycket framgångsrikt utbildningsår 2006. Kustjägarnas
Insatsstyrka (KJ-IS) hade skapats och mer än 40 soldater
och instruktörer hade omsatt
c:a 11000 timmar av miltär utbildning. Hälften av dem hade
fått anställning inom Försvarsmakten (FM).
Av både ekonomiska och politiska skäl stod det dock klart
att FKJ inte skulle kunna sätta

Den särskilda delen organiseras
under något som vi tillsvidare kal�lar Kustjägarnas Utbildningsstyrka
(KJ-US).

tion och utbildningskapacitet på
ett bra sätt under hösten.

Halvårssammanfattning

När det gäller den allmänna delen av verksamheten så har den
förflutit utan störningar så när
som på att Kurs Krav Maga
tvingades ställa in. Uttagningspaddlingar inför Kurs Distanspaddling har pågått helt enligt
planerna där 100-120 distans
bankas av sista helgen i juni.
Marschträning inför Nijmegen
pågår också för fullt.

Hur har vi då lyckats i vårt arbete mot målen ovan?
Om vi ser till den särskilda delen
så kan man sammanfatta resultatet som bra trots omständigheterna. En rekryteringskampanj
genomfördes i februari 2007 för
att rekrytera nya soldater till KJ-

Instruktörsutbildning har skett
bl.a. tillsammans med polisen.

När det gäller den särskilda
delen av utbildningen är jag
angelägen om att genomföra
vidmakthållande utbildning
för muckade IAS-soldater tillsammans med Kustjägarkompaniet och Amf1. Jag har satt
av ekonomiska medel speciellt för detta ändamål och
kommer be utbildningsavdelningen att lägga mycket energi på att utforma ett koncept
som är väl anpassat mot de
krav och önskemål som regementet ställer.
Efter sommaren kommer jag
också att se över FKJ:s organi-

Foto: Dick Viio

upp en egen insatsstyrka och
med detta som förutsättning
satte jag tillsammans med
FKJ:s utbildningsavdelning
(FKJ-T) upp följande målsättning för 2007.
Förbundet Kustjägarna skall
genomföra särskild militär
utbildning i syfte att förbereda
grundutbildade Kustjägare för
internationell tjänstgöring. Organisationen skall också kunna erbjuda
vidmakthållande militär utbildning
av hög internationell klass till de
soldater som ingår i den internationella amfibiestyrkan (IAS).
Även allmän militär utbildning
skall genomföras i nätverksfrämjande och försvarsupplysande
syfte.



US. Antalet ansökningar var för
lågt vilket resulterade i att vårens
särskilda utbildning ställdes in.
Orsaken till det låga antalet ansökningar visade sig vara Amf1:s
erbjudanden om FA-anställning
och deltagande i IAS:en som uppfattades som mer attraktiva än
deltagande i KJ-US.
I gengäld har vi fått mer tid till
instruktörsutbildning, processförbättringar och integrationsarbete vilket är positivt. Samtal har
förts med C Amf1 som ställer sig
fortsatt positiv till vår verksamhet och vi arbetar nu med att
hitta former för hur regementet
ska kunna nyttja vår organisa-

Ekonomiskt sett ligger vi på budget.

Nästa steg

Vad vill jag då att vi åstadkommer under hösten?
Den allmänna delen av kursverksamheten kan endast utökas i begränsad omfattning på
grund av att tilldelningen av
ekonomiska medel från FM i år
halverats jämfört med förra året.
Kurs i förhörsteknik diskuteras
dock såväl som kurs i kvalificerad överlevnadsutbildning tack
vare Peter Ågrens kontakter
med Karlsborg.

sation och utvärdera om vi
behöver genomföra någon
förändring. Det jag redan nu
ser är att vi måste förstärka
utbildningsavdelningen numerärt. Kompetensen har vi
definitivt men arbetsbelastningen har varit orimligt hög
på flera av dom som arbetat
och det håller inte i längden.
Vi gör bra saker, vi är duktiga,
framåt!
Magnus Andersson
C FKJ
E-post: magnus.andersson@
kustjagarna.se
Tel.: 070-5260352

Xxxxxxxxxxxxxxxx
Kustjägardagen
på Korsö,
15 september 2007
Inbjudan till Kustjägardagen 15 september 2007
Nu har vi fått klartecken från
AMF1 att använda Korsö för firandet av Kustjägardagen. Vi
förbereder just nu för fullt för att
organisera detta och nedan
kommer preliminärt program
och datum.
Vad vi vill med den här aktiviteten är att alla skall ha möjlighet att besöka Korsö, umgås med
kamrater och ha en underbar
helg i goda kamraters sällskap
där man får chansen att återuppleva gamla minnen och förbrödring mellan årskullarna.
Nedan kommer ett preliminärt
upplägg presenteras med ungefärliga tider och vad som gäller:
KJV kommer INTE att ordna
några egna transporter utan försöka i den mån det går att hjälpa
till samt informera om hur man
kan gå till väga. Detta för att det
skall vara genomförbart och enkelt, så att vi årligen kan genomföra detta på ett smidigt sätt.
Dock så måste man anmäla om
man kommer för planeringen av
mat samt eventuellt boende inomhus. När det gäller priser för
mat och boende så kommer vi så
snart vi har denna information
lägga ut det på www.kjv samt
göra mejlutskick. Vikigt vid anmälan att man uppger e-postadress.
Anmälansförfarandet
finner ni längst ned.
Fredag 14 sept
– De som vill kan redan på fredag kväll anlända med färja från
Stockholm alt Stavsnäs till Sandhamn. Därifrån håller vi på att
försöka ordna transporter till
Korsö. Annars så är det taxibåt
som gäller. Inga måltider är planerade, utan de som kommer får
ta med egen proviant. När det
gäller boende så hoppas vi på att
kunna erbjuda x antal bäddar,

men det är inte klart och alternativet är ensamma vargen eller
tält modell större.
Lördag 15 sept
09:30 avgår från Strandvägen
Cinderella och är framme 11:45 i
Sandhamn. Det går även att ta
färja från Stavsnäs. Inga platser
är bokade utan det är upp till
varje medlem att lösa transporten till Korsö.
Dock så hjälper föreningen till
i den mån den kan lösa detta.
Tanken är att det är ett öppet
program hela dagen förutom för
gemensam lunch och middag
för deltagarna samt samling för
högtidlighållande av Kustjägardagen.
Preliminära tider för måltider
är 13:00 för lunch och 18:00 för
middag. Priser och menyer kommer komma ut senare på www.
kjv.se samt via mejlutskick.
Givetvis så kommer Kustjägarjubileumsölen att finnas till
försäljning.

Bild från förra årets festivitet - 50 års firandet.
så får man lösa det själv. Kustjägarnas Jubileumsöl och vatten
kommer att finnas till försäljning till förmånliga priser.
Anmälan
Anmälan måste senast vara inne
fredag 24 augusti för att vi skall

Foto: Ebbe Wahlund

hinna organisera måltider och
eventuellt boende. Anmälan
görs genom att gå in på www.
kjv.se och där följa instruktionerna för hur anmälan görs.
Klubbmästaren

Söndag 16 sept
Frukost, återställning, rundvandringar samt återresa.
Cinderella avgår från Sandhamn kl. 13:30 och är i Stockholm 15:35.
Försäljning
Profilkläder mm kommer om
allt går väl finnas för provning
av storlekar och beställning.
Boende
När detta skrivs så är detta inte
klart, men förhoppningen är att
vi får tillgång till baracker och
bäddar. Annars är det tält som
gäller.
Mat och dryck
Lunch och middag lördag 15
sept samt frukost söndag 16 sept
är gemensamma. Utöver detta


Premiär för KJ’s klubbkvällar på Musslan.
Måndag 18 juni kl 18:00
så är det premiär för månadsklubbkvällar
på
Musslan (del av restaurang Wasahof) som ligger
på Dalagatan 46 vid
Odenplan.
Detta kommer därefter
ske första måndagen
måndagen varje månad
förutom juli då det är
stängt.
Musslan erbjuder en
varmrätt som t.ex. oxbringa med rotmos till
det förmånliga priset 100
kr och dessutom en kustjägarrabatt på pilser som
är 25 kr för husets fatöl.
Så se nu till att göra detta
till någonting utöver det
vanliga och umgås på
kustjägarvis mellan årskullarna.

Om någon har avvikelser
avseende mat såsom allergier mm så går det bra
att ringa till Jan Bekeris
(Kj 78-79) på mobilnummer 070-407 77 76.
Max antal i lokalen är 50
personer.
Anmälan är bindande och
för giltig anmälan till KJ’s
klubbkväll inbetalas 100:-,
i förskott, på postgiro 633
65 05-0 eller bankgiro
5336-2364. Dryck utöver
betalas på plats! Anmälan
skall vara Klubbmästaren
tillhanda senast torsdag
14 juni. Anmälan görs på
telefon 070-763 60 43 alt.
på mail: borje.svensson@
kustjagarna.se . Notera att
det avser KJ’s klubbkväll
på Musslan.
Jägarhälsningar,
Klubbmästaren

Sikta in er på Musslan

Foto: Dick Viio
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Traditionsgruppen kallar...

Kustjägare sökes
Kustjägarnas traditionsgrupp
behöver bli ännu starkare.
Vi ansvarar för att bevara och
utveckla kustjägarnas traditioner. Våra uppdragsgivare är
samtliga tre delar av Kustjägarna: KJV, vår civila kamratförening, FKJ, vår militära frivilligorganisation, och KJ.Komp, vårt
moderförband. Nedan några exempel på frågor som vi arbetar
med:
Kleppervård
Kompaniet har av goda skäl gått
över till glasfiberkajaker. En
Klepper är dock en Klepper. På
regementet finns ett antal
Klepprar i varierande skick. KJ
Traditionsgrupp har erbjudit sig
att ställa tid och mankraft till
förfogande för att vårda och bevara våra gamla fartyg. Tala om
traditionsbevarande! Klepprarna kan dessutom användas för
träning av både gammal och
ung.

KJ Traditionscentrum
Vi är drygt 5000 grundutbildade
KJ. Tillsammans har vi en bildskatt utan like. Om vi samlar
och strukturerar den på ett klokt
sätt och dessutom inramar med
utrustning från olika epoker i
KJs utveckling, har vi ett traditionscentrum att samlas vid.
Detta kan vi forma så att det
dessutom blir en tillgång för regementet vid t ex utländska besök.
KJ-dagen
Den 15 sept 1956 undertecknade
Inspektören för Kustartilleriet,
överste Kolmodin, Kustartileriorder nr 77 om inrättande av
Närförsvarsskolan, som sedan
blev Kustjägarskolan. Förste
chef blev kapten Per Carlesson.
Den 15e september är Kustjägardagen!
50-årsjubileet var en succé.
1200 KJ samlades på Korsö! Det
ska vi bygga vidare på. Vår plan

är att den lördag som ligger närmast 15 september är det KJ-dag
på Korsö! I år är 15 september
en lördag!

Gruppens tillväxt
Vi formar nu arbetsgrupper för
de olika frågorna. Vi behöver
spänna musklerna.
Vi behöver helt enkelt bli flera.

Baskrar
Avsikten är att alla som aldrig
fick en basker med treudd ska få
den nu, via Kustjägarnas Traditionsgrupp. Det gäller såväl de
tidigaste årskullarna då treudden ännu inte var etablerad,
som senare årskullar, då det
blev Thorleif för hela Amfibiekåren. Mål: Högtidlig utdelning
på KJ-dagen på Korsö!

Vi träffas ca en gång per månad.
Stamlokus är bord 19, Östra stations järnvägsrestaurang, vid Tbana Tekniska Högskolan.
Gruppen består av unga och
gamla, värnpliktiga, reservare
och stambefäl. Vi startar mötena
med en bit vällagad husmanskost kl 18.00. Hör av dig så berättar jag mera.

Fanor
Kustjägarnas Traditionsgrupp
har fått uppgiften att föreslå fanor för de olika delarna av vår
organisation: FKJ, KJV och KJ.
Komp. Förslag finns och vi har
kontakt med Statsheraldikern,
Försvarets
Traditionsnämnd
och Protokollet inom FM HK.

Välkommen!

Peter Gröndahl, KJ 71/72
E-post: peter.grondahl@iip.kth.se
Mobil: 070-759 60 32.
Hem: 08-732 58 73

Resultat av traditionsgruppens behandling av baskerfrågan
3. De kustjägare som ingått i
amfibiesystemet och därmed
haft Torleif som förbandssymbol i
baskern.
4. De som av någon anledning
förlorat sin basker.

Det är svårt att veta vilket behov som föreligger, varför vi vill
att alla som har intresse av att få
ett eget exemplar ( baserat på
ovanstående) anmäler detta via
mejl med namn och medlems-

nummer och möjligen mösstorlek till vwruna@telia.com före
juli månads utgång. Anmälan
är inte bindande utan skall ses
som ett intresseunderlag Detta
för att vi skall få en överblick av
behovet och möjlighet att genomföra en första baskerceremoni på kjdagen den 15 sept ute
på Korsö. Därmed inte sagt att
vi lyckas ordna till det vid detta
första tillfälle, men vi försöker.
Vi återkommer till dem som
mejlat när vi vet pris och första
utdelningstillfälle.
Ha en trevlig sommar. Den ser
ju ut att ha börjat bra.

Mysig sammankomst när tradgrp samlas på Östra stations restaurang.
Joninger och Eklund ler förnöjda. Välkommen du också!

Foto: Ingemar Wemmenhög

Det finns fyra grupper av jägare
som ej har tillgång till basker
med gaffel. Det är styrelsernas
avsikt (FKJ/KJV) att erbjuda de
jägare som saknar detta viktiga
attribut, möjligheten att komma
över ett eget exemplar. Baskern
kommer att vara av den typ som
bärs av kjkomp idag.
Sporrong har kvar matrisen till
den gaffel som satt i baskern då
kustjägarskolan fanns.
Kostnaden för basker med gaffel är inte klart men skall givetvis vara ett självkostnadspris.
Den kommer att delas ut vid
högtidligare tillfällen såsom kjdagen 15 sept eller vid årsmöte.
De fyra grupper som vi inledningsvis menar är:
1. De som var kustjägare före
1961.
2. De som under kustjägarskolans tid fick lämna tillbaka sin
basker vid utryckningen.

På uppdrag av Tradgrp
Ingemar Wemmenhög
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Årsmöte ombord

Foto: Ebbe Wahlund

Årsmötet ägde rum på båten Vielle Montagne på Södermälarstrand i Stockholm.

Årsmöte KJV och FKJ 2007

K

JV och FKJs traditionella årsmöte, som genomförts
varje år sedan 1992, hölls i år på skeppet Vielle
Montagne, Södermälarstarnd, Stockholm.
Föreläsning av Emil Svensson
Mellan de båda årsstämmorna
gavs en föreläsning av kommendören av 1:a graden, Emil Svensson (pensionerad 2000), där han
behandlade 80- och 90-talets
ubåtsfråga och varför undervattensverksamheten fanns.
Svensson blev i början av 80talet chef för marinens analysgrupp, och kom som sådan att
spela en framträdande roll under de ubåtsjakter på främmande ubåtar som kränkte svenska
vatten. Kränkningarna ökade
drastiskt under 80-talet och det
var under 1980 som den första
stora och intensiva jakten vid
Utö i Stockholms skärgård förekom.
Vid tiden för U 137s grundstötning i Karlskrona skärgård i
oktober 1981 var Svensson till
graden Kommendörkapten, men
det var som chef marinens ana12

lysgrupp han reste ner till Karlskrona och på nära håll deltog i
arbetet med den grundstötta

Kommendör Emil Svensson i högform.

ubåten. Bland annat deltog han i
förhören med ubåtens kapten,
och vid ett tillfälle kunde han
inte hålla sig utan skrattade till
och frågade om det var vanligt
att röda marinen navigerade på
det här viset, då ryssarna hävdade att de navigerat fel. Detta utspel ledde till att den ryske dip-

Foto: Ebbe Wahlund

lomaten överlämnade en officiell
protest över Svensson agerande
till den andre svenske kommendörkaptenen Karl Andersson.
Svensson hade inte något
emot om några i röda marinen
såg snett på honom och tyckte
att Anderssons ursäkt var överflödig.
Vid Hårsfjärden 1982 förekom den största och mest avancerade ubåtsjakten i svensk historia. Svensson hade som chef
för marinens analysgrupp fastställt att det troligaste området,
och den troligaste tidpunkten
för nya kränkningar skulle var i
Stockholms skärgård i månadsskiftet September/Oktober.
Sovjetunionens
undervattensoperationer i svenskt vatten
har sitt ursprung i Sovjetunionens behov av att stoppa de
svenska varutransporterna till
Tyskland under andra världskriget. Efter kriget kom Sovjetunionen att fortsätta sin verksamhet baserat på samma scenario,
men den kom efterhand att få en
alltmer mer subversiv prägel.
Parallellt kom även Försvars-

Årsavgiften för FKJ höjdes
från 40 kronor till 50 kronor och
avgiften för KJV fastställdes till
oförändrade 300 kronor.

Diverse diplomeringar

Efter avslutade årsstämmor
serverades traditionsenligt middag samt Kustjägarnas jubileumsöl i form av Rindö Lager
och Korsö Ale.
Harald Hynell

I väntan på årsstämmornas början var det lite mingel.
makten att anpassa sig till denna nya hotbild bland genom att
återuppbygga den ubåtsjaktförmåga som tidigare funnits.
Svensson har även i sina kontakter med officerare som varit
verksamma i Sovjetunionen
uppfattat att det fanns en stor
respekt för Kustjägarnas antisubversiva förmåga inom den
Sovjetiska krigsmakten.

Anders Blomqvist.

Foto: KJV

Bägge styrelserna beviljades
ansvarsfrihet och till styrelse i
den båda föreningarna valdes;
Styrelsernas ordförande
			
Göran Hagberg
Utbildningsekreterare
			
Christer Carlsson
Ledamot Wictor Phalén
Ledamot Magnus Andersson
Ledamot Johan Fant
Förbundssekreterare
			
Ola Åhman
Förbundskassör
			
Anders From
Ledamot Niclas Kjellström Mat–
			
seke

Ledamot Marcus Thiel
Ledamot Börje Svensson
Ledamot Viktor Hakeberg
Förbundsordförande
			
Anders Blomqvist
Vice förbundsordförande
			
Wictor Phalén
Till valberedning valdes
Peter Gröndahl (ordförande),
och Dick Viio, Patrik Danielsson och Magnus Söderström.

Foto: KJV

KJV och FKJs årsstämmor
De båda stämmorna genomfördes med Anders Blomqvist som
ordförande.

Foto: Ebbe Wahlund

Under KJVs stämma beslutades att fullfölja den vid 2006 års
årsmöte beslutade stadgeändringen om att samordna styrelsesammansättningen med styrelsen i Förbundet Kustjägarna
(FKJ).

Carlsson förklarar läget.

Ordförande Göran Hagberg med den nya klubban.

Foto: KJV
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Foto: Ebbe Wahlund & KJV

Mingel på årsmötena
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45 år sedan
första gången

En högvaktsprofil...

Vaktchefen på handen och sedan smög de iväg.
Flagghalning på Kastellet.
Som Vaktchef övervakade jag
flaggans nedhalning. På Strömmen låg många fartyg från olika
länder på örlogsbesök. När vi
halade flaggan då gick alla fartygens flaggor ned i takt med
Kastellet och Slottet, det var en
syn som sitter kvar i minnet.

Foto: Magnus Andersson

H

ögvakten 1962 började med ett par månaders träning under fänrik Marell med exercis och vapenrörelse med kpisten och den långa bajonetten, det var
höger - vänster om, framåt marsch, avdelning halt, givakt och skyldra gevär, men till slut satt allt som det
skulle.
Bussresa till Stockholm för avlösning, kommer inte ihåg vilka
vi löste av. Marschen in på yttre
borggården slutade med ett halt
på fel fot! Det ekade i otakt.
Men i övrigt gick det bra, eller
är det minnet som bleknar med
åren?

Foto: Magnus Andersson

En stilig karl, den där Fransson.
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Hemvärnet sköter resten...
Högvakten med hemvärnet från
1989 och framåt har genomförts
utan några stora incidenter.
Men några roliga minnen,
som när några lindrigt nyktra
ryska örlogssjömän på permission kissade på Slottet, och patrullen kallades ut. När Vaktchefen kom och hotade räfst o
rättarting och det slutade med
darrande sjömän som kysste

Vansinnesfärd i Gamla Stan
Ett tråkigt minne var när en
”omtöcknad man” körde in på
Västerlånggatan med bil och
mejade ned folk med skadade
och dödade.
Samtidigt gjorde vi högvaktsavlösningen till sirener
och tjutande däck från ambulanser, polis och brandkår.
Flaggans hissande och halande på Drottningholm år en
upplevelse.
Uppe på vinden under gamla
takstolar, bjälkar, vridna skorstenar och gamla leksaker från
svunnen tid, på väg till flaggans
plats på taket, med en vidunderlig utsikt över Slottsparken och
omgivningen.
Falska alarm
En del festliga episoder från
postställena på Drottningholm.
Som när post nr 4 kallade ut
patrullen och Vaktchef kl. 03.00.
Han hörde plaskande ljud från
kajkanten, trodde det var grodmän som besökte Slottet. Det
var änder som plaskade!
På den tiden hörde folk en
massa konstiga saker både här
och där...
Bröllopsfest
Det var stort bröllop i Slottskyrkan Drottningholm med hästdragen vagn, under tiden brudparet var i kyrkan kom ett
kraftigt åskregn. Post nr 1 tyckte
synd om hästarna och gick fram
och pratade och klappade häs-

tarna, han var en gammal hästkarl. Det tyckte inte Slottsvakten
om, telefonen gick varm till
Vaktchefen som fick veta ett och
annat!
Vaktchefen var jag...
Upprepad telefonhetta
Detsamma hände när post nr 2
rökte i postkuren, och röken
sipprade ut från takspetsen på
vaktkuren, han trodde ingen
säg honom röka ”men ack nej”
Slottsvakten såg, Telefonen startade på nytt!
Hur det började
Det började 1962 med en spänd
yngling och kpist med lång bajonett.
Det slutade 2007 med en äldre och erfaren man som löser
problemen på ett smidigare sätt
och Ak4B.
Som Vaktchef med sabel och
Glock.
Treudden
Många frågor om treudden på
uniformen har det blivit under
årens lopp.
Jag vet att några har blivit
Kustjägare tack vare det...
Jag är stolt
Jag är stolt att vara både Kustjägare och Hemvärnssoldat i Nationella Skyddsstykorna,
Vi är snart dom enda som bär
uniform med treudden ute i landet som kan göra reklam för
både Kustjägarna och Försvaret
i stort. Det är stort...
En gång Kustjägare alltid Kustjägare!

18 högvakter senare
Ingemar Fransson, Kj 62

Webbshop

Kustjägarnas
webbshop
drivs av Sällskapet Kustjägarveteraner. Här kan endast medlemmar i Förbundet
Kustjägarna
eller
Sällskapet Kustjägarveteraner handla. Attackdykarna
har ett eget produktsortiment i shopen.

Kontaktperson och ansvarig hos
Sällskapet Kustjägarveteraner är:
Nedim Jaginovic
Mobil: 070 699 86 98
E–post:
nedim.jaginovic@kustjagarna.se

Del av sortimentet
- mer finns på webben
Normalt levereras ditt paket
inom c:a 10 dagar. Betalar du via
förskottsfakturering hanteras
din order först efter att vi erhållit din betalning. Vid restnoteringar kan det bli aktuellt med
ett par leveranser. Mer information står att läsa på www.kustjagarveteranerna.se

Klicka på menyalternativet
”Webbshop” till vänster på
hemsidan.
Som
tidigare
nämnts så måste du alltså
vara medlem i antingen FKJ
eller KJV för att kunna logga
in och handla i Webbutiken.
Inloggningsrutinen är den
samma som till Intranätet.

KJV Träningsoverall:
800 kr

Fleecejacka (A-dyk):
285 kr

Mugg (A-dyk): 75 kr

T-shirt (A-dyk): 98 kr

T-shirt (A-dyk): 98 kr

Bag (KJ): 255 kr

Fleecejacka (KJ): 285 kr

Flytväst (KJ): 1135 kr

Halssmycke (KJ): 750 kr Handskar (KJ): 135 kr

Mössa (KJ): 98 kr

Keps LA (KJ): 98 kr

Softshell (KJ): 2.345 kr

Portfölj (KJ): 285 kr

Väst (KJ): 398 kr

Kniv Victorinox (KJ):
1.585 kr

Bag (A-dyk): 255 kr

KJ jackan: 610 kr

Aktiviteter 2007

Sales & Events
KJV Sales & Events är en av fem
underavdelningar i KJV:s nya
organisation. Syftet med enheten är att stärka varumärkena
Kustjägarna och Kustjägarveteranerna samt att stärka kassan i
KJV. En stärkt kassa bidrar i sin
tur till att främja utvecklingen
av organisationen i sin helhet.
Aktiviteterna är tänkta för
dig som vill genomföra en aktivitet med andra kustjägare, men
även för dig som vill genomföra
en aktivitet med dina arbetskollegor och vänner.

Fokus ligger på att skapa
samarbeten med olika kustjägare som vill bidra till vår verksamhet och med företag som
kan erbjuda aktiviteter som matchar våra behov.

Sales & Events ansvarar även
för webbutiken samt vidareutvecklingen av denna.

De aktiviteter som är
inplanerade under 2007 är:

Målsättningen är vidare att enheten Sales & Events skall kunna erbjuda aktiviteter på flera
orter i Sverige. För att kunna
möjliggöra detta letar vi nu efter
drivna och målmedvetna personer som är intresserade av att
engagera sig i denna enhet, i första hand i Stockholm, Göteborg
och Malmö.

•
•
•
•
•
•
•

Dykning 			
Multisport
Fallskärmshoppning
Jakter samt jägarexamen
Kajakpaddling
Föredrag
Fiske

Rekrytering till Sales &
Events

Stockholm
- Koordinator av Aktiviteter samt
vidareutveckling
Göteborg
- Uppstarta Sales & Events
Malmö
- Uppstarta Sales & Events
Du som är intresserad och
vill hjälpa till med att utveckla
Sales & Events ska skicka din intresseanmälan till:
nedim.jaginovic@kustjagarna.se
Nedim Jaginovic
C KJV- Sales & Events
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Annonspriser och annonsdata

K

ustjägaren har en upplaga på närmare 1.500
ex. Mottagare är förutom medlemmarna i
Kustjägarveteranerna, inneliggande kustjägare, befäl inom Amf-bataljonen och övriga Försvarsmakten. Tidningen går även till mottagare i motsvarande finska förband.
Priser - jubileumssponsring i Kustjägaren.

4 nr 		
3 nr
2 nr
Format 50x50 mm - Företagsnamn, webbadr + logo
2800 kr
2300 kr 		
1800 kr 		
Format 50x25 mm - Företagsnamn, webbadr
1200 kr
1000 kr 		
800 kr		

Återträffar på
Vitsgarn 2007

1 nr
1200 kr
600 kr

Komplettera gärna med ditt namn och KJ-årgång. Så att gamla kompisar
lättare kan identifiera dig för ev kontakt.
Vi vill helst ha logotypen i Illustrator EPS-format, dvs vektoriserad i 4-färg.
Priser - reguljär annonsering i Kustjägaren.
Format 238x338 mm, 80gr papper
Färger 4-färg
Material mottages på cd, USB-minne eller via e-post
		
tidningen produceras i InDesign för pc

Annonspriser
Sista sidan
218x278 mm			
7000 kr
1/1-sida		
218x308 mm			
6000 kr
1/2-sida		
218x152 mm, 106x308 mm		
4000 kr
1/4-sida		
106x152 mm, 218x76 mm		
2250 kr
1/8-sida
106x76 mm, 218x38 mm		
1250 kr
Moms tillkommer inte på priserna eftersom Sällskapet Kustjägarveteraner som äger tidningen är en ideell förening som inte redovisar moms på
periodisk tidskrift.

Rabatter
20% på andra införandet, 30% på tredje införandet och 50% på fjärde
införandet.
Det vill säga 4 införanden till priset av tre.
Om vi för exemplets skull räknar på en 1/4 sida så skulle den för hela 2006
(fyra införanden) - i stället för 9000 kr kosta 6 750 kr
( 2250 kr + 0.80 x 2250 kr + 0.70 x 2250 kr + 0,50 x 2250 kr = 6 750 kr)
Eventuellt arbete med annonsframställning debiteras extra.
Korrektur skickas som PDF via e-post.
Annonsmaterial skickas till hakanwinnberg@mac.com eller
robin@jahrl.com. (Robin Jahrl, Tobaksspinnarg. 10, 117 36 Stockholm.)
För frågor och beställningar kontakta Håkan Winnberg KJ71 på: hakanwinnberg@mac.com eller 070/716 26 42.

Att bli medlem
Ni som vill bli medlemmar. Nya eller gamla kustjägare, som vill
återknyta kontakten med förening och vapenbröder.
Årsavgift för KJV:		
Tillägg för FKJ:		
Betalas till:		

300 kr
20 kr
PG 633 65 05-0 eller BG 5336-2364

Uppgifter som skall bifogas:
Namn • Personnummer • Utbildningsår • Adress • Postadress
Telefonnummer (hem, arbete och mobil) • e-postadress
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Bild från tidigare träff på Vitsgarn.

Foto: Lennart Wiklander

3:e pluton 89-90 har sedan augusti 2000 haft årlig återträff på
Vitsgarn andra eller tredje helgen i Augusti.
Denna tradition kom till när
vi i samband med 10 årsjubileet
hade två aktiviteter där nästa
alla i vår pluton deltog.
Vi hade först tema inryckning samma helg som vi ryckte
in på Rindö och 10 månader senare hade vi tema utryckning
på Vitsgarn.
Detta blev startskottet på någonting stort, där vi varje år varit mellan 15-25 plutonkamrater
och befäl på varje träff.
Samtliga i plutonen har varit
med nåt år och det har blivit en

helig helg för många av oss.
Den genomförs som sagt varje år andra eller tredje helgen i
augusti och vi har samtliga sju
år varit på Vitsgarn.
I år vill dessutom Björn Ritze
som var intstruktör på vår pluton samla sin gamla pluton (3:e
plut 83-84) som han lyckades
samla ihop på 50-årsjubileet
också köra återträff.
Programmet brukar se ut enligt följande:
Fredag eftermiddag träffas vi
och åker gemensamt ut till Vitsgarn.

Kansliet

Håll dig uppdaterad

Som bekant skall kansliet flytta.
Vart, är i skrivande stund inte helt
klart.
Vi har dock mycket goda förhoppninar om att detta mycket snart är
klart - och den nya adressen kommer nog inte som någon överaskning. För övrigt noterar jag att fler än 650 - dvs något mindre än
hälften - av medlemmarna i såväl KJV som FKJ har betalat medlemsavgifterna. En mycket stor majoritet är medlemmar i båda föreningarna.
Med vänliga hälsningar
Anders Fryklöf
Kanslist

Låna kanoter mitt i Stockholm
Nu finns möjlighet för dig som paddelsugen kustjägarveteran att
låna kanoter på Söder i Stockholm. 21 stycken kanoter har flyttats
från AMF 1 till Bernadottegymnasiet där de vårdas av eleverna under min uppsikt.
Vid intresse kontaktar du mig på tel. 08 - 508 42 117 eller på:
Peter.Westholm01@utbildning.stockholm.se
Efter överenskommelse hämtas den packade kanoten under arbetstid måndag till fredag i form av en långbörda och en kortbörda.
Välkommen till Tullgårdsgatan 12 vid Hammarbykanalen
Peter Westholm Kj79
Middag och förbrödning sker
under ordnade former
Lördag har vi aktiviteter och
tävlingar gruppvis (5-kamp är
ett stående inslag med där grupperna tävlar om det åtråvärda
vandringspriset).
Måltider intas gemensamt.
Sedan är det samkväm som gäller för hela slanten.
Söndag återställer vi och utser två nya arrangörer för nästa
års träff.

När det gäller Ritzes pluton så har
jag ej detaljerna.
Vi kan givetvis genomföra detta
tillsammans bägge plutonerna
för att förenkla det hela. Tippar
på att vi i så fall skulle bli ca 3040 personer.
Till slut så vill jag säga att
Korsö skulle vara den optimala
platsen för detta då det finns så
mycket minnen på denna ö. Det
vore ytterst tråkigt om denna
fina tradition skulle gå i graven.
Årets arrangörer väntar nu
på besked av mig så att de kan
gå ut med informationen om
årets träff som är planerad till
17-19 august och för Ritzes pluton helgen efter 24-26 augusti.
Om vi skall samköra så är det i
så fall den helg som passar bäst
för AMF1 som gäller.
Vid pennan,
Lennart Wiklander

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

Beställ ditt eget exemplar
av Jubileumsboken
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25

		
Detta är boken som berättar kustjägarnas historia sedd ur ögonen och minnet
av dem som var med. 50 år av upplevelser och minnen bildar en mosaik som tillsammans berättar en
resa genom tid och förändringar.
Boken visar den stolthet de utbildade kustjägarna känner för sin del av traditionen och av att
vara just kustjägare.

Beställ boken via www.kjv.se
för endast 250 kr plus frakt
Foto: KJV
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Returadress:
Sällskapet Kustjägarveteraner
Kastellet, Kastellholmen
111 49 Stockholm
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