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Kompisar
på marsch
se mittuppslaget

Ökat engagemang kräver
att alla får komma till tals
Det är väl känt att vi söker efter nya
medlemmar, ungdomar och medlemmar som har viljan och intresset att
delta i det föreningsliv som vi erbjuder
inom FRO. En blick över verksamheterna visar dock att viljan att värva
nya medlemmar och att behålla dem
vi fått inte stämmer överrens med det
faktiska arbetet.
Medlemsförteckningarnatalar
sitt tydliga språk och många avdelningar befinner sig snarare i ett tillstånd
av tyst existens än verkligen lever.
Naturligtvis finns det undantag både
i norr och söder, på såväl den civila
som den militära sidan, där ungdomsverksamheten blomstrar och intresserade får ta de första stegen mot att
bli en del av gemenskapen inom FRO.
Undantagen är glädjande men frågan
är ”måste de vara undantag?”
Erfarenheten visar att det ofta
finns resurser i form av lokaler, material och duktiga instruktörer för att
klara av de uppdrag som behövs i en
fungerande och levande organisation.
Hur kommer det sig då att det dröjer så länge att komma till skott med
att starta en fungerande och attraktiv ungdomsverksamhet och att så få
avdelningar kan erbjuda regelbundna
aktiviteter för befintliga medlemmar?
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Som medlem tror jag knappt det är
sant när jag upptäcker att nästan varje
beslut i samband med exempelvis årsmöten tas efter yrkande på votering eller tysta val. Våra medlemmar verkar
vara rädda att framföra sina åsikter.
Rädda för obehaget att stöta sig med
sina kollegor trots att alla ändå strävar mot en förbättrad verksamhet.
Det finns duktiga och drivande
personer som bestämmer mycket,
men det finns även kloka åsikter
hos mer lågmälda medlemmar. Vem
ger den ene eller andre rätten att
agera som om alla åsikter inte är
lika mycket värda? Var står vi som
organisation och samarbetspartner
när våra medlemmar förblir tysta
istället för att framföra sina åsikter?
Om vi inte tillåter varje medlem att
kliva fram och framföra sin åsikt
och sina idéer, hur ska vi då skapa
det breda engagemanget? Om bara
några få dominerande vågar framför
sina åsikter försvinner snart de som
känner att de inte får komma till
tals.
Likaväl som det behövs en förändring mot en mer tillåtande och uppmuntrande atmosfär i vår verksamhet
så krävs en ökad kommunikation inom
avdelningarna och mellan förbund
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och
avdelningar för att
vi ska kunna
ta det första
steget
mot
förnyelse. Vi
måste våga.
FRO måste
höja taket i
diskussioner
Agneta Hjelm, ledamot på både avdelnings- och
av centralstyrelsen
förbundsnivå.
Det är inte bara de ”prat-glada”, de som
alltid tar till orda och vill vara i centrum,
som ska bestämma.
Trots allt är FRO en organisation
som står för kommunikation i samhället. Även om det syftar på radiotrafik så är det fortfarande individer
som får tekniken att fungera. Prata
med förbund som har lyckats i sina
ansträngningar. Ta lärdom av deras
kunskaper om vad som har fungerat
bra och vilka problem de har stött på
längs vägen. Dessutom är det roligare
att genomföra frivilliga uppdrag om
flera är med på samma tåg.
Genom samarbete och kommunikation över länsgränserna ökar möjligheterna att värva ungdomar och
nya medlemmar. När första steget är
taget kommer nästa steg att gå mycket
lättare. Nämligen att möta utmaningen att ta hand om våra medlemmar,
oavsett ålder för en lysande FRO-vår
och framtid.
Agneta Hjelm
Ekonomi: Susanne Hänel
E-post: ekonomi@fro.se, 08-528 077 32
Admistration: Helena Battersby
E-post: adm@fro.se, 08-528 077 31
Utbildning: Lennart Back
E-post: utbildning@fro.se, 08-528 077 34
Materiel: Bo-Göran Olsson
Tel/Fax: 0611-60104
E-post: bo.g.olsson@fro.se
E-post: central.mtrl@fro.se
Chefredaktören förbehåller sig rätten
att redigera i allt inkommet material.
Nästa nummer kommer i v 37, 2009.
Material senast 18 augusti.
Omslagsbild
Johanna Jönsson och Peter Dahl upprättar en ra145. (Foto Lillemor Bohlin )

N y arbetsordning
stärker förbunden
Nu flyttas kraftcentrum avseende
föreningen FRO från generalsekreteraren till centralstyrelsen. Det som
kan låta som en mindre revolution
är dock mer en praktisk åtgärd. Dels
för att förbereda organisationen
för nya krav och ändrade förutsättningar och dels att föra besluten
närmare förbund och avdelningar.
– Förändringen är logisk och handlar
om att avlasta generalsekreteraren
genom att bilda ett arbetsutskott,
som både ska bereda och genomföra
beslut som rör föreningen.
Det säger Georg Guldstrand, vice
ordförande, som gjort det slutliga
förslaget på nu gällande arbetsordning
Förändringar i två steg
Förändringen kommer att ske i två steg:
1. Ett Arbets- och verkställande
utskott (AVU) bildas för att ta över
arbetsuppgifter som rör föreningen
FRO från generalsekreteraren samt
bereder ärenden och beslut till centralstyrelsen. Gruppen består av
ordförande, vice ordförande, kassör
och generalsekreteraren. Gruppen är
flexibel och kan även ha medlemmar
från aktuella projektgrupper.
2. På sikt är tanken att AVU delas upp i ett arbetsutskott (AU) och
ett verkställande utskott (VU). AU
jobbar med visionsfrågor och beredningsfrågor till centralstyrelsen. VU
tar det operativa frågorna rörande
föreningen FRO.
– Många FRO-are har upplevt att
vi haft en tjänstemannastyrd organisation sedan alla handläggare försvann ur centralstyrelsen. Den nya
ledningsorganisationen/arbetsordningen kommer att ändra på detta.
Alla handläggare rörande föreningen
kommer att rapportera till AVU.
– AVU kommer också att ha en
uppgift att öka den ekonomiska kon-

grupper och utse ansvariga för dem.
Tills vidare rapporterar alla befintliga
till GS, det vill säga som det är idag.
Detta arbete var klart den 8 maj.

Platt organisation
Georg Guldstrand betonar och nämner flera gånger under intervjun hur
den nya organisationen blir plattare
troll hur de statliga och egna medlen
och är en förberedelse för större föranvänds.
ändringar inom frivilligrörelsen.
Med AVU menar Georg Guld– Det faktum att nuvarande gestrand frigörs tid från generalsekreneralsekreterare arbetar halvtid har
teraren som istället kan arbeta med
självklart betydelse för hur denna orprioriterade arbetsuppgifter rörande
ganisationsförändring genomförts.
uppdragsfrågor.
Genom att ett utskott till centralI princip handlar
styrelsen tar förendetta om kontakter
”Många FRO:are har
ingsfrågorna möjmed myndigheter,
liggör den också
upplevt att vi haft
offentlig
förvaltavskalbarhet
om
en tjänstemannastyrd
ning, beställare etc.
FRO:s
uppdrag
organisation sedan alla
Alltså att ha fokus
skulle minska elpå gröna och vita
ler försvinna. Ledhandläggare försvann ur
uppdrag samt tillningsstrukturen
centralstyrelsen. Nu blir
hörande sambandsska vara densamma
det ändring på detta”.
tekniska frågor.
avseende föreningUtbildning och
en, oavsett uppdrag
Georg Guldstrand
inköpsfrågor komeller ej.
mer även i fortsätt– Genom att ha
ningen att vila på generalsekreteraett AVU ska kontakt- och informaren, som dock slipper uppgiften att
tionsvägarna förbättras mellan den
vara protokollförare i centralstyrelcentrala ledningen och förbund och
sen.
avdelningar.
Helena Battersby blir nu adjung– Det ska bli lättare att få kontakt
erad till centralstyrelsens möte och
med personer i ansvarig och beslukommer att ansvara för protokollen.
tande ställning. Tanken är också att
AVU och generalsekreteraren kom
göra centralstyrelsen mer aktiv. p
mer att ta ut sina respektive arbetsC-H Segerfeldt

Möte med MBS för framtida samarbete
Ett inledande möte hölls i början av maj i Örebro mellan representanter för MBS, Myndigheten för beredskap och samhällsskydd och FRO. Även Svenska
Kraftnät och Vägverket deltog. FRO presenterade ett
utkast till nya civila kurser. Efter kompletteringar kommer parterna att träffas igen för att fastställa en utbildningsplan för kommande år med början 2010.
Gunnar Unger



FRO 85 M genomfördes i ett vårvarmt Härnösand för systemledare inom Molos. Fr.v. Thomas Larsson, Lennart Benson, Johnny Bruhn, Johan Sundén, Jens Häggblad, Hans Andersson, Alf Leffler, Lennart Svensson,
Gunnar Lestander, Jan Palminger, Markus Edholm och Ola Larsson. (Foto Lennart Benson)

FRO utbildade Molos systemledare
Sent en onsdagskväll
var årets gäng samlat
vid FRO:s utbildningslokaler i Härnösand för
en kort introduktion
och genomgång av
årets förutsättningar.
Visst ska vi erkänna att
lokalerna i Härnösand
inte är av hotellstandard,
men det får man kom-

Hela Molossystemet grupperat och i drift, fr.v. släp
med kraftaggregat och
belysningsmast, bandvagn, högmast med antenner för VHF-repeater i
toppen och bredbandsdipol för kortvåg som sluttar in i bildens överkant,
Toyota Land Cruiser plus
ett antal FRO:are i arbete.


pensera med ett glatt humör. Alla
medhavda datorer kopplades snabbt
upp i elevrummen. Bordsytan på
rummen fylldes till brädden av ITutrustning.
Nästa åtgärd var att ta fram digitalkamerorna och jämföra modeller och
objektiv. Därefter kunde instruktörerna dra sig tillbaka och lämna eleverna i glöden av alla LCD-skärmar
samtidigt som lugnet lägrade sig.
Torsdagen inleddes en presentation av vad man gör i sitt liv utanför
FRO.
Efter presentation av Molossystemet visades en film om orkanen
Gudrun som drabbade södra Sverige
i början av januari 2005.
Efter filmen tog Mats Tornell från
Svenska Kraftnät (SvK) till orda och
förklarade hur produktionen av el
fungerar i landet med de olika operatörerna som SvK, regionalbolag och
lokalbolag.
Tornell pratade om landets elsamverkansområden, elbolagens intresseorganisationer och hur de frivilliga

”avropas” av regionalbolagen som
behöver hjälp. Mats Tornell pratade
även om säkerhetsregler vid arbete i
och invid kraftledningar.
På torsdagseftermiddagen var det
presentation av master och antenner
innan eleverna gick ut i det vackra
vädret för att öva resning och montering. Kursen fortsatte med genomgång av elsystemet i bandvagnen och
det tillhörande elverket innan det var
dags att praktisera.
Efter middagen presenterade Niclas
Gylered FRO:s uppdrag gentemot
Vägverket (Vv). Vv har också ett antal bandvagnar med radioutrustning
som bemannas av FRO.
När det gäller utrustningen finns
stora skillnader, men Vv har förberett vagnarna för att kunna fungera
tillsammans med Molossystemet.
Fredagen ägnades åt genomgång
av de olika systemen i Molosbandvagnen. Växel, Dect-telefoner, VHFradio, wlan och ytterliggare system
gick man igenom innan det åter var
dags att pröva de olika systemen.
Lördagen fick de två grupperna
varsin uppsättning med GPS-koordinater för att själva leta sig ut med
bandvagnarna och upprätta samband på var sitt håll.
Självstständigt jobb
i grupper
De två grupperna fick nu jobba helt
självständigt för att sätta alla system
i drift. Därefter fick de genomföra ett
antal olika moment för att öva med
utrustningen. Dagens övningar avslutades med att samla in och ta ner
all utrustning.
Söndagen blev till stor del en sammanfattning och utvärdering av kurs
verksamheten.
Vi som instruktörer har nu genomfört två kurser för Molospersonal
och måste berömma alla deltagarna
för deras engagemang och vilja att
lösa uppgifterna de ställs inför. Vi är
övertygade att våra nya medarbetare
i Molosuppdraget kommer att lösa
framtida uppgifter och på ett bra sätt
visa att FRO är en organisation att
lita på. p
Gunnar Lestander

Startbidrag för den som
vill komma igång
med ungdomsverksamhet
Knut Göthe är ny ungdomshandläggare i FRO sedan början av året. I FRO
har han varit medlem sedan 1995.
– Det var framför allt kurserna på
Fårö som lockade mig in i FRO, säger Knut, som idag är sambandsbefäl i Stockholms hemvärnsbataljon.
Knuts erfarenhet av ungdomar är
gedigen. Han arbetar som högstadielärare i idrott och SO-ämnen i Huddinge kommun och vet vad som är
viktigt för åldersgruppen 15-20 år.
När han fick förfrågan från FRO
att ta över ungdomshandläggaruppdraget så tackade han ja, men det är
med ödmjukhet som han tar sig an
uppgiften.
Dags för förändringar
Uppdraget att ta hand om och utveckla ungdomsverksamheten planerar han att förändra.
– Det är för mycket för en person
att ensam ratta det här, säger Knut. I
fortsättningen kommer vi att vara en
grupp som jobbar tillsammans med
den här utvecklingen. Målet är ju att
skapa en verksamhet som berör ungdomar över hela landet.
I gruppen ingår Christer Köhlberg,
FRO Halland, Daniel Lunneryd,
FRO Uppland, och Helena Battersby
från centralkansliet.
– Vår första uppgift blir att kartlägga vad som egentligen finns i fråga
om ungdomsverksamhet i landet. Sen
får vi ta ställning till vad vi behöver
göra.
Kom igång med startbidrag
Knut vill gärna puffa för det startbidrag som finns för dem som vill komma igång med ungdomsverksamhet.
– Det finns möjligheter att få ett
startbidrag från FRO på 7-8.000

Knut Göthe är ny ungdomshandläggare sedan nyåret. Som högstadielärare
sedan många år är han van att ta hand
om ungdomar. (Foto Mano Ahmadian)

kronor per termin. För att kunna få
det bidraget måste man presentera en
plan eller idéskiss om vad man tänkt
sig för verksamhet.
Den som vill veta mer om det här
startbidraget kan kontakta Knut via
mejl, knut.gothe@huddinge.se
För sommarens ungdomskurser
har anmälningstiden redan gått ut,
men Knut råder dem som ännu inte
kunnat bestämma sig att kontakta
centralkansliet (telefon sid. 2).
– Det kan ju finnas platser kvar så
den som är intresserad ska absolut
inte ge upp utan kontakta kansliet,
råder han ungdomarna. p
Eva Neveling


Sambandsstöd i skarpt läge
vid skogsbrand i Bohuslän
Under drygt en veckas tid härjade
en skogsbrand utanför Nödinge,
norr om Göteborg. Ett stort antal brandmän och hemvärnsmän
bekämpade elden. FRO ansvarade
för samband och stabstjänst.

FRO klarade sambandet
För FRO:s del innebar arbetet bland
annat stabstjänst där lägeskarta fördes åt Räddningstjänsten. Man tog
även emot rapporter från personalen på fältet och kunde bistå räddningsledaren med beslutsunderlag.
Dessutom fanns stundtals två vattenbombande helikoptrar i området som
delvis dirigerades via FRO-personal.
– Totalt var vi på plats i nio dygn.
Vi hade igång tre FRO:are på dagen

och två på natten i fem dygn. Sen
klarade vi oss med två på dagen. Det
var mycket att göra emellanåt. Vi
avlastade räddningsledaren genom
att passa hans radioapparater och
telefoner när han hade som mest att
göra, säger Tony Martinsson, FRO
Elfsborg, som tjänstgjorde i staben.
Sammanlagt var över 100 hemvärnsmän från Elfsborgsgruppen,
BohusDalsgruppen och Hallandsgruppen med och hjälpte till. Inga
personer eller byggnader kom till
skada, men man evakuerade ett antal
boende i Bönaby under några dagar.
Branden förstörde ett område på
runt 500 hektar inom ett område på
3x 3,5 kilometer. p
Text: Pekka Hakkarainen
Foto: Martin Pettersson

t

Branden härjade i ett svårtillgängligt
område där skogen och det ojämna
underlaget försvårade insatsen. Bästa sättet att komma fram var till fots
och med bandvagnar.
Stora mängder slang fick vatten via
motorsprutor. Med hjälp av hackor,
spadar och maskiner kunde man
sedan komma åt de svåraste eldhärdarna.
– Branden kan förflytta sig flera
meter i sidled via rötter och kanske
dyka upp flera dagar senare, säger

Ulf Karlsson på Räddningstjänsten
i Kungälv.
En stabsplats upprättades på Vimmersjöns idrottsplats. Där satt personal från Räddningstjänsten, polis,
hemvärnet och andra organisationer.

Försvarsmakten satsar på ungdomarna
Gemensamma riktlinjer för ungdomsutbildningen
Försvarsmakten satsar tillsammans
med flera frivilliga försvarsorganisationer på att skapa en gemensam
grund för ungdomsutbildningen.
Med gemensamma riktlinjer ska
kursverksamheten bättre anpassas till de mål och syften som
Försvarsmakten lagt fast för en
långsiktig personalförsörjning.
– Det har funnits många olika utbildningar inom frivilligorganisationerna under åren, säger major Stefan
Törngren vid högkvarterets frivilligavdelning. En gemensam röd tråd i
de här olika utbildningarna har dock
saknats.
– Nu vill vi tillsammans med de


aktuella
frivilligorganisationerna
komma fram till gemensamma riktlinjer.
Enligt Stefan Törngren ska det
även i framtiden vara möjligt för de
olika organisationerna att nischa sig
inom sina olika specialiteter, vilket
för FRO:s del innebär sambandsoch informationssystem.
– Alla måste uttalat dela grundläggande värderingarna inom Försvarsmakten.
Gemensam utbildningsstege
En arbetsgrupp kommer att tillsättas med representanter för aktuella
frivilligorganisationer för att ta fram
förslag på en gemensam utbildnings-

stege för ungdomsutbildningen. Rapport från gruppens arbete ska presenteras före årsskiftet.
– För oss är det viktigt att skapa en
plattform för ungdomsutbildningen
för att säkra personalförsörjningen
inom försvaret.
– När och om värnplikten försvinner kommer detta betyda allt mer.
Frivilligarbetet är väldigt viktigt med
den folkförankring dessa organisationer har.
Förhoppningsvis kommer de första pilotkurserna inom en förnyad
ungdomsutbildning att kunna köras
under 2010. p
Eva Neveling

Personal söder om Dammekärr gör sig redo för att bekämpa branden.

Kent Ahlqvist, FRO, (till höger) i staben tillsammans med
bland annat Håkan Stålbom, mitten, som tjänstgjorde som
räddningsledare.



Vägverksuppdraget

Bland bandvagnspirater i Älvdalen
Älvdalen, det är väl där dansbandskämparna Larz Kristerz bor? Ungefär
så mycket visste jag om orten innan
inryckningen till bandvagnsutbildning
i kyla och snö i februari.
Namnet Trängslet kommer av att
Dalälven smalnar av och blir väldigt
trång just på den platsen. Där har
man också byggt en enorm kraftverksdamm som förser stora delar
av Dalarna med elektricitet. Runt älven finns ödsliga skogbeklädda höga
berg och djupa dalar. När man kört
över dammvallen kommer man in på
militärens förläggningsområde. Men
det var något som inte stämde – mitt
ute i ingenstans möttes vi av en stor
byggnad med skylten ”hotell”.
Vi fick själva leta upp nycklar och
checka in på egen hand. Under kvällen droppade det in fler kursdeltagare
från Skåne i söder till Kalix i norr.
Förväntningarna var stora när vi
elva deltagare från FRO och Bilkåren
samlades i lektionssalen första dagen
för information och kursstart. De
flesta hade avtal hos Vägverket medan några hade föraravtal med Svens-

ka Kraftnät. Instruktörerna Lennart
och Stefan hade vi träffat förut men
”instruktörspraktikanten” Rolf var
en ny bekantskap
Vi började med en teoretisk genomgång av farorna med körning i
snö samt tekniken vid backtagning
i djupsnö. Efter att ha tilldelats en
förarkompis var det dags att ta sig
ut till bandvagnarna för tillsyn och
uppstart. Den här gången var det
Vägverkets bandvagnar, samtliga utrustade med radio och inbyggd GPS.
Träning på halkbana
Eftermiddagen tillbringade vi på
halkbanan där vi fick känna på
bromssträckor och undanmanövrar. Det blev åtskilliga piruetter runt
koner och snövallar. När man ser
bakvagnen komma på omkörning då
vet man att man är illa ute!
Att köra bandvagn i djup snö är
inte så lätt, särskilt inte om det gäller
körning på skrå eller en brant uppförsbacke. Det gäller att ha tålamod
och ”orma” sig uppåt en halvmeter
i taget när maskinen bara vill gräva
ner sig. Att bryta en plogvall kräver

också särskild teknik som vi alla fick
lära oss.
När mörkret kom första kvällen
var det dags för första individuella
körningen med karta och koordinater. Det gällde att ta ut koordinaterna
på kartan och köra lämpligaste väg
till målet. Man blev genast medveten
om att det är betydligt svårare att navigera i mörker än i dagsljus. Kvällen
blev mycket sen för vissa…
Andra dagen inleddes med en förevisning av hur kylan inverkar på el-,
hydraul-, band-, och kylsystemen.
Man förstår varför man inte bör rusa
motorn i ett kallt fordon.
Kyla bjöd också Älvdalen på, cirka
– 15° och sol. Lektion i hantering av
blåslampa för varmhållning av bandvagnarna ingick. Inte helt enkelt att
få igång en lagom låga och vissa lampor fungerade bättre som eldkastare!
När vi övat detta till belåtenhet var
det byte av band, bärhjul och drivhjul som stod på tur. Ett tungt arbete
som kräver både muskler och teknik
med spettet. När allt var fastskruvat
ordentligt blev det körning i medelsvår och svår terräng.

Branta stup och lömska
träd
Det var en härlig känsla
när vi via radio kunde
anropa instruktörerna
och meddela vår position med hjälp av koordinaterna och att vi
var framme vid målet.
Alla nådde dock inte
sina mål så enkelt. Terrängen var mycket svår
med branta stup, stenar
och lömska träd som
plötsligt hade ”vuxit
upp” mellan fram- och
bakvagnen. Det var
mer än en gång hjärtat
Kursdeltagarna stående från vänster Rolf Wahlström, Lennart Johansson, Ulf Palm, Kennet Lars befann sig i halsgropen
när bandvagnen gled
son, Lennart Svensson, Johan Nillson, Daniel Forsström, Stefan Larsson. Sittande Maj Gottarp,
Christer Ekberg, Thomas Larsson, Christopher Johansson, Sandra Persson och Emma Gunnarsson. sidledes i stupen. Vi var


mycket tacksamma att ljusrampen
på taket fungerade i vår bandvagn,
det är mörkt i de älvdalska skogarna.
Instruktörerna fick också försöka lokalisera vissa besättningar och lotsa
dem ut till närmaste farbara väg hem
till förläggningen. En viss bandvagn
utrustad med svart/vit piratflagga
hade nog bytt ut kartan mot sjökort
eftersom de hade en tendens att köra
vilse. Den glada skånska besättningen förklarade sig med att i Skåne navigerar man minsann efter kyrktornen!
Nervöst med prov
Dag tre inleddes med praktiskt prov
på blåslampa och varmhållning.
Konstigt att man ska bli nervös bara
för att det står prov på schemat. Resten av dagen ägnades åt tillämpad
insatskörning, det vill säga körning
mot olika mål med hjälp av karta,
kompass och GPS-koordinater.
Då terrängen var svår med djup

snö manade instruktörerna till trygg
och säker körning, utan att ta onödiga risker. Ingen har nytta av sönderkörda bandvagnar i ett skarpt läge.
Dag fyra var vikt åt sjukvårdsutbildning. Vi fick lära oss omhändertagande enligt L-ABC*). Fantasin
flödade när olika kreativa förband
lades för att stoppa fingerade blödningar mm.
Kreativiteten var också stor när vi
fick montera militärbårar i bandvagnarna. Det var inte helt lätt att lasta
och säkra ”skadade” och sedan köra
utan att orsaka fler skador eller åksjuka.
Vi hann också med ett spännande
studiebesök i kraftverket där en representant för elbolaget visade oss
runt. En lång tunnel tog oss ner mer
än 100 meter under berget där de tre
turbinerna alstrade ström från vattenkraften. Guiden berättade om en
tidigare olycka vid dammen då hela
turbinhallen blev dränkt under vat-

tenmassorna. Det var säkert några
som började titta efter närmaste
nödutgång.
Efter detta var det dags för avslutning och vi fick möjlighet att sammanfatta våra erfarenheter i en kursutvärdering. Jag tror att alla kände
sig mycket nöjda med en otroligt lärorik kurs kantad av många skratt.
Det är verkligen en förmån att få tillbringa några dagar med fantastiska
instruktörer och trevliga kurskamrater från hela Sverige.
Nu står vi redo att göra en insats
för vårt land.
Vi ses kanske därute någonstans i
mossen, och är det någon som hittar
en piratflagga i någon grantopp i Älvdalen så skicka den till Skåne… p
Text: Christer Ekberg
Foto: Richard Ekberg
*) Första hjälpen där L står för livsfarligt
läge, A = andning, B= blödning, C=
chock.

Här får kursdeltagarna lära sig
att byta band på vagnen.



