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Detta nummer ser lite annorlun-
da ut jämfört med tidigare 
nummer. Vår nya chefredaktör 
Daisy Balkin Rung har tagit över 
rodret och satt sin prägel på ut-
seendet. Vi hälsar henne välkom-
men till det nya uppdraget.

I ett år har nuvarande central-
styrelse hunnit verka i olika 
frågor. Redan nu jobbar vi med 
riksstämman 2012. Tiden går så 
fort så fort! Vi har börjat tänka 
”propositioner” och självklart 
hoppas jag att alla redan nu bör-
jat tänka ”motioner”. Valbered-
ningen har även de påbörjat sitt 
arbete med att bygga nästa 
centralstyrelse.

I år återupprepar vi rekryterings-
tävlingen. Jag hoppas få se ännu 
bättre resultat jämfört med förra
året. Nu hoppas vi att vi också 
får alla att betala in medlems-
avgiften, utan den är man inte 
med i tävlingen. Glöm inte att 
återrekryteringen kräver mindre 
insats jämfört med att värva nya.

Behov har framförts om en funk-
tionärsutbildning, det har vi tagit 
till oss. Vi har ännu ingen utsedd 
ansvarig för funktionärsutveck-
lingen och fokus har tappats 
på denna viktiga arbetsuppgift.
Verkställande utskottet (VU) tar 
saken i egna händer och bjuder in 
ett par förbund som ska kunna
skicka flera medlemmar från 

sina förbundsstyrelser till den-
na utbildning. Vi försöker även 
genomföra utbildning för ung-
domshandläggare/ledare i år.

Efter sommaren startar vi rekry-
teringsprojektet som syftar till 
att öka vår uppfyllnadsgrad. Ett 
spännande projekt som ska föl-
jas och utvärderas noggrant. Här 
krävs det att berörda förbund 
möter upp med ”händer och 
fötter”!

Vi hoppas att en Sambands- och 
IT-konferens kommer kunna 
genomföras under hösten. Sig-
nalerna som getts är att det finns 

utrymme för ekonomiskt stöd till 
denna konferens. Tidigare har 
det sagts att deltagare själva eller 
via förbund betalar för deltagan-
det men ordförandekonferensen 
genomfördes med mindre medel 
än vad som budgeterades.

Centralstyrelsen har tydligt sänt 
signaler om att vissa profilsaker 

bör finnas mer lättillgängligt. 

VU har tagit pucken och ser på 
lösningar.

Mycket av centralstyrelsens och 
VU:s arbete är att skapa förutsätt-
ningar för att det ska hända saker 
rörande områden vi bör fokusera 
på. Men det är också upp till 

alla förbund, avdelningar och 
medlemmar att möta upp. Att få 
saker gjorda på egen mark och 
inte stillasittande säga: 
”Det går inte!”.

Sommaren är en intensiv utbild-
ningsperiod för FRO. Många 
utav er ska förkovras på någon 
central kurs. Jag hoppas alla blir 
nöjda med allt arbete som gjorts 
för att just du ska få lära dig nya 
saker. Anser du att saker kan för-
bättras, se till att ge feedback i 
vår kursutvärdering.

Ska vi alla göra slag i saken och 
rekrytera minst en ny medlem 
under sommaren? Antar du
utmaningen?

Trevlig sommar

Georg Guldstrand

Skapa förutsättningar



Det är jag som är den nya 
chef-redaktören! Ett hed-

ersamt uppdrag som jag är stolt 
över. Hela min livshistoria tän-
ker jag ej tynga er med, men 
däremot berätta lite om 
mig själv. 

Jag är född och uppvuxen i 
Malmö,  men flyttade som 20- 

åring till Köpenhamn och sedan 
till Paris. Till Stockholm kom 
jag 1980 och här har jag bott 
och verkat sedan dess. Men i själ 
och hjärta är jag skånska. Talar 
flytande skånska trots mina tre 

decennier i huvudstaden. 

Är utbildad inom journalistik, 
marknadsföring och informa-
tion. Och driver sedan 16 år en 
egen PR-och kommunikations-
byrå med fäbless för frivillig-
försvaret och säkerhetspolitik. 

Har haft uppdrag som redaktör 
för Bilkåristen, Blå Stjärnan och 
Trafik & Motor. Jobbat både som 

anställd och som konsult för flera 

frivilligorganisationer och sedan 
1999 är jag också chefredaktör 
för Sjövärnsposten. 

Jag älskar mitt arbete och allt 
som följer med. Att träffa engag-
erade människor runt om i vårt 
vackra avlånga land, ger så oer-
hört mycket. Lyssna, lära och se-
dan skriva om medlemmars och 
funktionärers liv och leverne. 
Eller få möjligheten att vara med 
på övningar, kurser och olika 
program, det ger det där lilla ex-
tra som ger krydda i tillvaron.

Privat kan sägas om mig att jag 
är 54 år och har två självgående 
barn. Tycker om att resa, äta 
och dricka gott. Jag gillar konst, 

inredning, väskor och skor! En 
av mina ungdomar Stephanie 
arbetar med mig i mitt företag 
och är ansvarig för den grafiska 

formgivningen av FROnytt.

Nu ser jag fram emot att få 
”göra” FROnytt, tillsammans 
med de lokala redaktörerna. Och 
att få höra ifrån er om ni har 
synpunkter och idéer. Tipsa mig 
gärna om aktiviteter, så kanske 
jag kommer med papper, penna 
och kamera. 

Det är ”er tidning”! Ni ska vara 
stolta över den. Och jag kommer 
se till att det finns något att läsa 

för alla. Ungdom och äldre 
ungdom. Medlem och 
funktionär. Kvinna och man. 

God läsning!
Daisy Balkin Rung

Ny chefredaktör



Allan Widman är folkpartistisk 
riksdagsledamot och sitter i 
försvarsutskottet. En försvars-
politiker det ”hörs” om. En 
påläst och noggrann man som 
kan sin sak. FROnytt träffar 
honom i hans hemstad Malmö 
när han precis har lagt till med 
ett fartyg i Klagshamn.

Trots att det är lördag och 
Allan Widman precis varit ute 
på sjön på ett fartygsbesök och 
är på språng hem tar han sig tid 
till FROnytts frågvisa chefredak-
tör. Han tycker att det ska bli en 
renässans för folkförankringen. 
- Det är dags. Inte en dag för 
sent. Nu när inte plikten finns 

längre pratas det inte om försvar 
hemma vid köksbordet längre. 
Där spelar frivilligrörelsen en 
stor roll. Att få ut och sprida 
budskapet, säger Allan Widman.

Syns frivilligorganisationerna 
för lite? - Flera, inte alla, frivil-
ligorganisationer har varit dåliga 
på att sälja in sig, båda gentemot 
politiker men också till Försvars-
makten och andra myndigheter. 
Att visa upp sin verksamhet, 

bjuda in företrädare från olika 
partier, högkvarteret, departe-
ment med flera är ett bra sätt att 

få uppmärksamhet. Och man får 
upp ögonen för vad ni sysslar 
med och vad ni kan.

Vad kan frivilligrörelsen i 
allmänhet och FRO i synnerhet 
göra för att nyttjas mera inom 
Försvarsmakten och inom sam-
hället i övrigt? - Jag tror att 
frivilligrörelsen i mångt och 
mycket gjort sig relevant för 
Försvarsmakten. Även om viss 
samordning återstår känns det 

som om man nu behöver säl-
ja in detta. Helt enkelt bättre 
marknadsföra den kompetens, 
både ifråga om utbildning av och 
direkt bemanning i insatsorgani-
sationen.   

Hemvärnet har också genomgått 
en stor förändring och anpassat 
sig till insatsorganisationen. Vad 
anser du om hemvärnet idag? - 
hemvärnet har god ordning och 
reda samt en tydlig affärsidé. 
Jag ser tydligt hur hemvärnet nu 
visar vägen för den övriga 
Försvarsmakten. 

Att synas och höras är A och O
Text: Daisy Balkin Rung

”Det är dags. 
Inte en dag 
för sent.”



En riktig fixare
Text: Daisy Balkin Rung

Svaret blir enhälligt när jag 
som ny chefredaktör undrar 
vem som ska vara FROnytts 
första profil: 

Kenneth Wassberg! Vi ses en 
dag i slutet av april, när han är 
mellan en resa till Härnösand 
och ett besök på Käring-
berget i Göteborg. En typisk 
dag i Kenneth Wassbergs liv.

Det är sommartemperatur och 
FROnytt har stämt träff med 
Kenneth på en uteservering i 
Eriksbergsområdet. Nere vid ka-
jen. Dagen till ära har han shorts 
på sig! - Nu är det sommar, säger 
han med glimten i ögat.

Han är inte enbart ordförande i 
FRO Elfsborg utan också cen-
tral handläggare för Arbetsgrupp 
Samband. Där är han handledare 
i arbetsgruppen Samband & 

Materiel. Och det är av den an-
ledningen som han är med om 
avvecklingen av FRO-Cen-
tralförråd i Härnösand. - Jag har 
svårt att delegera. Och det är inte 
så bra. Jag måste bli bättre på 
det. Gör gärna saker själv. Men 
jag gillar ju allt detta arbete.

Hur kommer det sig då att du 
blev aktiv i FRO? - Sedan barns-
ben har jag plockat isär radioap-
parater och byggt om dem. Pap-
pa hade en kompis i FRO, så jag 
följde med honom. Det var 1979. 

Och jag har varit med i FRO och 
hemvärnet sedan dess. Något 
som han aldrig ångrat.

Utbilda Försvarsmakten
Det har gått över 30 år sedan han 
blev aktiv. Tankar och idéer har 
han gott om. Bland annat om hur 
FRO:s roll i Försvarsmakten. 
- De grundläggande och mest 
basala sambandskunskaperna 
har sjunkit i Försvarsmakten, 
helt enkelt för att de inte har tid.
Instruktörerna kan inte utbilda i 
detta – som är så oerhört viktigt. 
Där har vi i FRO en stor roll att 
spela. Vi kan utbilda och stödja 
dem.



Kenneth Wassberg får Gustaf Petri-medaljen av HM Konungen

Vad ska ni då göra 
i det civila samhäl-
let? - Jag är överty-
gad om att vårt sa-
marbete med MSB 
(Myndigheten för 
Säkerhetsskydd och 
Beredskap) kom-
mer att intensifieras, 

säger Kenneth. 
Vi kommer få nya 
och stora uppdrag i 
framtiden.

Många 
utlandsuppdrag
Solen gassar på och 
Kenneth berättar 
entusiastiskt! I sin 
civila roll har han 
haft många utlands-
uppdrag. I Bosnien, 
Rwanda, Sri Lanka, Libanon, 
Västbanken, Marocko, Turkiet 
är några av länderna han arbetat 
i. - När jag varit hemma en tid så 
rycker det i kroppen och jag vill 
”ut” igen. Som människa påver-
kas man enormt av utlandsmis-
sioner. Jag har blivit ödmjukare, 
det har lett till eftertanke. När 
man befinner sig i länder med 

helt andra kulturella bakgrunder 
än Sverige måste man också 
tillämpa metoder som vi inte an-
vänder hemma.

Han är enormt tacksam över mis-
sionerna och har många upplev-
elser med hem i bagaget. - Den 
erfarenhet som det ger vill jag ta 
vara på. På bästa sätt.

Drabbat av katastrofer
Han säger att man inte ska jäm-
föra katastrofer. - Men för den 
sakens skull får man inte ignore-

ra de katastrofer som vi drabbas 
av. Stormen Gudrun och över-
svämningar är några exempel. 
Men för oss är de katastrofer. Jag 
anser att inställningen här hem-
ma är att beredskap inte får kosta 
pengar. Men beredskap lönar sig 
i längden.

Om vi återvänder till  styrelse-
engagemanget. Vad är dina tan-
kar om framtiden? 
- Glappet mellan förbunden och 
den centrala ledningen måste 
fortsätta att minska. Och där är 
det kanske på central nivå som 
de första stegen måste tas.
Kenneth är medveten om att 
han är inne på känslig mark och 
säkerligen kommer få en hel del 
mothugg. - Ja, men vi måste dis-
kutera dessa frågor. Det är inte 
ens fel när två träter, finns det ju 

ett ordspråk som säger. Vissa 

förbund måste acceptera att FRO 
både ska ha civila och militära 
uppdrag. Det måste vi för att 
klara oss i framtiden.

Arbeta professionellt
FRO måste bli mer som någon 
form av en beredskapsorganisa-
tion. - Vi måste kunna hantera 
och arbeta professionellt och 
vara beredda. Det är det vi är till 
för.

Kaffet är för länge sedan urdruck-
et och timmen med Kenneth har 
rusat iväg. -Jag är övertygad om 
att FRO har en väldigt viktig roll 
att spela i det framtida samhället. 
Som någon form av beredskaps-
organisation, säger Kenneth och 
skyndar iväg till nästa möte. På 
Käringberget.



Helgen 20 - 21 maj samlade 
Stefan Bengtsson de flesta 

av de nya ungdomarna till en 
avslutning vid förbundslokalen 
i Flen.

Nya och nya, hälften av elever-
na har nu varit med snart två 
år på utbildningar, övningar 
och ett givande studiebesök 
hos Luftstridsskolan i Uppsala.  
Resterande, som deltagit i ung-
domsverksamheten i ett drygt 
halvår, har inte alla hunnit få sina 
skyddskläder men är ändå ivriga 
att få delta.

Fredag kväll och större delen av 
lördagen gick åt till uteövningar,  
som att bygga och driva en 
observationsplats och rapportera 
från den vad som händer med 
hjälp av de sju (eller nio) S-en, 
en färdighet som är extremt 
viktig i hemvärnet.  Orientering 
utan karta och kompass – hur går 
det till  och kamratlig samvaro 
även när det är stressigt och 
jobbigt är sådant man behöver 
öva på.

När mörkret föll började två in-
lånade hemvärnssoldater ur en 
av insatsplutonerna att arbeta 
som B-styrka med uppgift att 
söka efter och fånga in eleverna 
medan de tog sig från en plats 
till en annan i fält.   Till sin hjälp 
hade soldaterna en mörkerkikare, 
men lyckades ändå bara fånga in 
tre av eleverna, som då blev av 
med sina mössor.

Ja, det var mycket spännande 
som hände och på en terrängba-
na hade övningsledningen 
satt upp skyltar som eleverna 
skulle uppskatta avståndet till.  
Det var förvånansvärt många 
som prickade rätt på avstånden 
mellan 55 och 140 meter. 
Eftersom man fick rätt svar på en 

gång kunde förmågan att bedöma 
avstånd förbättras avsevärt.

Mycket mat och litet sova, det 
är precis som det brukar gå till 
antingen man gör eftersök, är ute 
med hemvärnet eller genomför 
FRO-övningar. Trötta men 
mycket nöjda elever åkte hemåt 
vid lunchdags på söndagen.

Uppställning

“Mycket mat och litet sova”

Ungdomsavslutning i Flen
Text och bild: Bo Eriksson



FRO Kristianstad var och 
tittade i tågverkstaden i Raus 
utanför Ängelholm. Där 
repareras och servas alla 
pågatåg varje dag. 

Vår guide visade ett bildspel om 
verksamheten och berättade om 
alla tåg. Dessa tåg är helt nya och 
skall ersätta de gamla pågatå-
gen som kommer att rulla runt i 
Skåne och har en fin komfort och 

är betydligt tystare när de rullar 
på spåren.
Ute i verkstaden stod tågen på 
rad, vi fick chans att se dem ur ett 

annat perspektiv, uppifrån och 
underifrån. Förr i tiden fanns 
mycket elektronik under vagnar 
och lok men idag finns allt på 

taket för att hindra snön att frysa 
fast och störa systemet . I verk-
staden finns stora flyttbara dom-
kraftar som kan lyfta ett helt 
tågset så att personalen inte 
behöver krypa på golvet. 

Förr fick man krypa ner i en grav 

med dålig arbetsställning för att 
skruva med underredet.  

Vi fick gå in i de nya tågen och 

titta. Nytt och fräscht. Vi fick 

verkligen lust att åka tåg. 

Lokförarens plats är inget man 
ser när man åker tåg. Det var 
spännande att se alla rattar och 
spakar. Mycket teknik finns och 

det intresserar ju en FROare.
Företaget är norskt och heter 
Mantena. För närvarande jobbar 

ett 50-tal personer i lokaler-
na och de jobbar i tvåskift. 
Det kommer att byggas 
en liknande tågverkstad i 
Hässleholm. När person-
alen börjar sitt skift får de 
studera ett antal dataskär-
mar som sitter 
längs väggen i verkstaden 
och där kan de se all 
nödvändig inforrmation om 
service som måste göras.

Studiebesök i tågverkstaden

Mats Nilsson och Gunilla Åkesson tittar på elektroniken på taket.

Text och bild: 
Lillemor Bohlin



“Att ha hela sommaren fullspäckad 
med roliga kurser tillsammans med 
vännerna får mig att önska att jag 

blev medlem i FRO tidigare.”

Från Arbetsgrupp Ungdom 
kommer här nedan lite tankar 
och funderingar kring sommar-
ens centrala kursverksamhet för 
ungdomar. Vi är mycket nöjda 
med den uppslutning vi har fått 
till Mikrolumpen/teambuild-
ingen i år och till grundkurs 
signalering. Vi ska i höst ha en 
träff med ungdomsledare för att 

förhoppningsvis kunna få mer 
ungdomsverksamhet och fram-
för allt i fler förbund. Detta är 

en av FRO:s prioriterade frågor 
och utomordentligt viktig för vår 
överlevnad. Alla som vill jobba 
med ungdomsverksamhet kan 
med fördel höra av sig till  
ungdom@fro.se. Vi håller hela 
tiden på att utveckla den cen-

trala verksamheten så att den kan 
fungera som rekryteringsresurs, 
men den måste backas upp i 
hemmaförbundet/regionen för att 
det riktigt ska fungera.
 
Text: Helena Battersby

Så tycker ungdomarna



Totte från Malmöhus

Jag ser fram emot att träffa  mina  
vänner igen, få höra vad de har 
varit med om sedan sist. Samti-
digt ser jag fram emot att få lära 
känna nya kamrater. Jag känner 
glädjen inom mig bubbla. Hela 
helgen kommer bli så otroligt 
rolig och vad kul det ska bli att 
åka linbana, sova i tält. Att ha 
hela sommaren fullspäckad med 

Emelie från Stockholm

Mina förväntningar inför 
sommarens kurser är som alltid att 
ha roligt, träffa vänner - både nya 
och gamla, samt att lära mig nya 
saker! Framförallt att få lära sig 
om överlevnad på mikrolumpen 
ska bli riktigt roligt. Jag ser också 
fram emot att få uppdatera redan 

Peter från Elfsborg

Jag ser fram emot att få träffa 
alla igen och lära känna nytt folk 
och alla roliga aktiveter. Det ska 
även bli roligt att få se en ny stad 
och få nya upplevelser. Förhopp-
ningsvis kommer man hem från 
kursen med nya vänner och nya 
kunskaper. 

Annica från Malmöhus

Det jag förväntar mig av 
uppstarten är först och främst att 
ha KUL. Träffa nya och gamla 
vänner. Ser fram emot linbanan 
och att sova i tält och andra små 
äventyr. Jag väntar mig helt klart 
en helg jag aldrig kommer glöm-
ma. Av sommarlägret förväntar 

Här uttalar sig några i Ag ungdom om sina förväntningar inför sommarens kurser:

roliga kurser tillsammans med 
vännera får mig att önska att jag 
blev medlem i FRO tidigare. 
I sommar blir jag 20 år och det 
innebär ett steg närmare ett 
avslut för roliga ungdomskurser.
Men just nu ska jag tagga inför 
de närmsta kurserna. Det blir 
minnen för hela livet. 

jag mig också vänner och massor 
av kul. Men också att få repetera 
gamla saker som man har börjar 
glömma, repetition är viktigt. 
Men även att få lära mig nya, 
intressanta saker.

förvärvade kunskaper och 
kombinera dem med nya under 
sommarlägret. En och annan 
repetition, till exempel på kartläs-
ning, skulle inte heller sitta helt 
fel.

Sommarlägret ska bli spännande 
eftersom det är helt nytt och även 
att vi kommer att samarbeta med 
folk från andra organisationer.
Sen skadar det aldrig med lite 
repetition.



För att öka vår kunskap om 
radiomaterielen och 
räckvidder i vårt närområde, 
genomförde FRO Varberg en 
sambandsövning med radio-
UK. Klassiker som Ra 135, 
Ra 145 och Ra 422 testades 
under en för årstiden blåsig 
och regnig söndag. Ett flertal 

olika antenner från marsch, 
normal, fordon, hög, rikt till 
bas ingick i övningen.

Vi försökte redan från början 
ta med i beräkning att komma 
över vår egen ”Hallandsås” 
som ligger strax söder om 
centrum och hindrar det 
mesta av radiotrafik i den 

riktningen. Därför placerade 
vi ett relä på toppen av åsen, 
och se då skulle landskapet 
mot Falkenberg öppna sig. 
Nåväl det var inte helt enkelt 
att få alla varianter att fungera, 
men vi lärde oss en hel del 
och resten kan vi prova vid 
nästa övning som säkert inte 
låter vänta på sig om man får 
tro deltagarna.

Sambandsövning med mersmak

Text och bild: Lennart Benson

Här reser Torbjörn Toreson, Bertil Johannesson och Yvonne Flink 
högantennen som fick utgöra en del i reläet på Apelvikshöjd söder 
om Varberg.



Halland och Varberg 
här länge varit i be-
hov att förstärka på 

materielsidan. Redan 
aftonen före uppropet om att 
hjälpa till med tömning av 
förrådet i Härnösand hade 
avdelningen i Varberg 
beslutat om anskaffning av 
mer sambandsmateriel. Där-
för kom appellen som ett 
tecken om att vi strävade 
mot rätt mål.

Sambandsövning med mersmak Varberg tömmer förrådet

Lastpallen från Härnösand nådde soliga Västkusten en fredag 
i maj. Bertil Johannesson inspekterar leveransen före vidare 
transport med apostlahästarna uppför trapporna till lokalen.

Text och bild: Lennart Benson

Radiokommunikation i Borås

PrPrPrPrPrisvisvisvisvisvärärärärärd kd kd kd kd komromromromromradioadioadioadioadio

PX 333
1 232,- Kr

Maxon
SL 7000
2 200,- Kr

KG-UVD1P
1 596,- Kr

Hytera TR 50
Repeater 5W
8 400,- Kr

Kantronic
KPC3 + modem
2 560,- Kr

AnyTone AT-588,
Mobilstation 45- 60 W
2 200,- Kr

Tfn:  033-723 22 10
Fax: 033-13 88 71

Göteborgsvägen 99
504 60 BORÅS

info@rakom.se
www.rakom.se

För tekniska data se rakom.se

KG-659E
1 112,- Kr

KYD TR 150/450
Repeater 25W
8 100,- Kr

Vi erbjuder FRO medlemmar 20 % rabatt på våra
priser på hemsidan, www.rakom.se, utom för Icom
och Peltor produkter som har 12 % rabatt.
Rakom har handapparater och mobilstationer för
70 MHz. 150 MHz och 400 MHz banden.
Därtill har vi strömförsörjning, mobilantenner,
basantenner, mm
Uthyrning
Vi hyr ut komradio till förbund och avdelningar
med 50 % rabatt.
Angivna priser är FRO priser.
Vid köp av 2, 5 eller 10 sjunker priset.



Regementsstad
Wendes militärhistoriska 
förening har tagit tillvara allt från 
tiden då Kristianstad var en 
regementsstad och vill visa upp 
detta för allmänheten. Allt från 
fordon och radiomaterial till 
kläder och matkåsor. 

Föreningen har en uppvisning 
där de visar upp sina bilar och 
kanoner. Den första kanonen 
är hästdragen. Allt de visar upp 
fungerar och föreningen har lagt 
ner mycket tid för att få allt att 
fungera.

Dagens radiomateriel
Eftersom detta är ett militärt 
evenemang, visade vi upp vår 
hemvärnssida. Vi som utställare 
hade uniform och visade vårt 
militära sambandsmateriel. 
Eftersom vi befann oss på ett 
museum och all gammal radio-
utrustning redan fanns på plats 
valde vi att ta med radio-
materielen som vi har idag. 

Ra 145, Ra 180 och fälttele-
fonen. Dessa var uppkopplade 
med olika antenner och det 
fanns möjlighet att kommuni-
cera mellan dessa. Vi hade en 
station vid utställningen och en 
station en bit bort.

Viktigt att visa upp oss
Det var många olika besökare. 
Äldre män som känner igen 
radiomaterielen som de hade 
när de gjorde rekryten. Yngre 
killar som har gjort lumpen och 
vill titta på grejerna igen. De 
tekniskt intresserade som vill 
veta allt om tekniken. Barnen 
som vill prata med varandra och 
tycker det är spännande.

Det viktigaste är inte en massa 
nya medlemmar utan att visa 
upp oss och att folk faktiskt 
känner till oss. Nästa gång de 
ser oss är de kanske mer 
intresserade.

Tittare till vårt tält
Hemvärnet visade upp sina 
vapen och de drar ju tittare till 
vårt tält. Genomströmningen 
var ganska stor under dagen.
Vi delade ut våra egentillverkade 
broschyrer som påvisar verk-
samheten hos oss i Kristianstad. 

Utställning i Kristianstad

Wendes militärhistoris-
ka förening i 
Kristianstad har varje 

år utställning och då är FRO på 
plats. Tillsammans med Wendes 
hemvärnskompani har vi ett tält 
där vi visar upp oss och vår 
verksamhet.

“Det viktigaste är 
inte en massa nya 
medlemmar utan 
att visa upp oss 

och att folk faktiskt 
känner till oss.”

Text och bild: Lillemor Bohlin





Hemvärnets nya organisation har 
gett FRO delvis ändrat uppdrag. En 
ny utbildningsstege för sambands-
personal i hemvärnet har tagits 
fram. Kurserna har förnyats och 
anpassats till de nya kraven.
 
Utbildning till ledningssystemsop-
eratör (se bild 1)
Bilden beskriver hur gången är för 
den som kommer in i systemet. Det 
finns i princip två  vägar, en för den 

som tidigare gjort värnplikt och en 
för den som är utan värnpliktsut-
bildning i botten. Den kunskap man 
har med sig ska värderas och 
utbildningen anpassas till behovet. 
Grundutbildningen är uppdelad i 
fyra block. Efter steg 1 och 2 samt 
introduktionsutbildning i hemvär-
net kan den blivande ledningssyste-
moperatören (ledsystop) vara med i 
sitt blivande förband. Krigsplacer-
ing sker efter genomfört steg 3 och 
4. 

Fortsatt grundutbildning 
(se bild 2) 
Bilden visar den fortsatta grundut-
bildningen. Alla ska genomföra an-

tingen grundkurs Ra180/Dart eller 
grundkurs HF/Ra 763. Kurserna är 
på 40 timmar. All personal ska 
dessutom genomgå grundutbildning 
på kryptosystemet MGKI. 

De som är intresserade och bedöms 
lämpliga  kan gå vidare med utbild-
ning till sambands/datatekniker och 
kan få en placering som sådan. Den 
forsatta grundutbildningen genom-
förs normalt under en period på ett 
till tre år.

Utbildning till befäl (se bild 3)
Bilden beskriver utbildningsgån-
gen för de som ska placeras på en 
befälsbefattning i hemvärnet. 
Utbildningen börjar med grundkurs 
för sambandsgruppchefer på 40 
timmar. 

Efter tjäntsgöring som samband-
gruppchef kan den som bedöms 
lämplig och är villig gå vidare och 
genomföra ledarskapskurs (UGL) 
och kurs för ledningssystembefäl 
(40 timmar) för att kunna placeras 
i en bataljonsstab. 

För att kunna placeras som chef för 
sektion 6 (ledningssystem) i batal-
jonsstaben skall man genomföra 
kursen för ledningsplutonchef som 
tillika är en befordringskurs till fän-
rik eftersom C S6 skall vara officer.  

Detta är också en 40-timmarskurs 
som normalt genomförs 6-8 efter 
placering som ledningssystem-
operatör.

En ny befattning är signal-
skyddschef i bataljonsstab. För att 
kunna placeras i denna befattning  
måste man genomgå en särskild 
kurs för signalskyddschefer. Även 
denna kurs är på 40 timmar.

Alla befälskurser genomförs nor-
malt som veckokurser på en trevlig 
kursgård under juli månad. Man får 
ta med anhöriga som då kan kom-
binera detta med en semestervecka. 
För närvarande går kurserna på 
kursgården på Fårö.

Ny utbildningsstege för sambandspersonal i hemvärnet
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Försvarsmaktens uppdrag 
till FRO för bemanningen 

av hemvärnet är klar och 
tydlig. Det innebär att FRO 
skall svara för rekrytering, 
utbildning och bemanning av 
personalen enligt tabellen.

Intressanta förändringar är att vi 
den nya organisationen svarar för 
tre ledningssystembefäl där en är 
chef för sektion 6 och en är til-
lika signalskyddschef för batal-
jonen. Förändringar är bland 
annat tillkomsten av driftledare 
för nytt informationssystem (IS). 
Allt detta samt vårt absoluta 
behov av att öka rekryteringen 
totalt av medlemmar gör att 
något ”kraftfullt” måste till för 
att lösa dessa behov.

FRO har därför beslutat om att 
genomföra ett rekryterings-
projekt som bygger på metodik-
en ”telemarketing”. Innebörden 
är att ett antal människor som 
genomfört värnplikten i någon 
form av sambandsbefattning ska 
kontaktas och informeras vid 
särskilda informationsmöten. 
Projektet genomförs regionalt 
med underlag från 
Rekryteringsmyndigheten.

Vi startar i området kring 
Göteborg i början av september 
där cirka 1000 personer kontak-
tas. Vi genomför detta med hjälp 
av professionell personal och 
med människor som genomfört 
liknande projekt i andra delar av 
landet med stor framgång. 

Funktionärer i förbundet är med 
vid informationsmöten och sva-
rar på frågor, låter de som är 
intresserade skriva preliminära 
avtal med mera.

De som skriver på avtal skall 
sedan genomföra hemvärnets 
introduktionskurs för att sedan 
kompletteringsutbildas och plac-
eras i befattningar. Jag tror sten-
hårt på detta projekt som innebär 
att vi kommer att kunna lösa vårt 
uppdrag för hemvärnsförbanden 
i första hand.

Text: Sven-Erik Söderin

Rekrytering till hemvärnet
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Rekrytering till hemvärnet

I Södermanland hölls årets för-
bundsstämma den 20 mars. Nytt 
på dagordningen var de nya 
avdelnings- och förbundsstad-
garna som riksstämman beslu-
tat om. Som en följd av tidigare 
erfarenheter har förbundsavdel-
ningen och förbundet numera 
en utförlig budget, där vi kan se 
förväntade intäkter och kostnad-
er och planera verksamheten 
därefter. Planerna på aktiviteter 
matchas nu mot förväntat utfall i 
kostnader och nytta och kanske, 
kanske kan man hitta någon ny 
inkomstkälla.

På den civila avtalssidan kämpar 
vi i motvind; länsstyrelsen, som 
ursprungligen var intresserad av 
vår hjälp i ledningsrummet har 

fått order att slänga ut all ana-
log radio. Flera av kommunerna 
i länet har inte haft någon riktig 
kris eller katastrof på länge och 
verkar satsa på att så kommer det 
att fortsätta. Räddningstjänsterna 
har också fått veta att deras väl 
fungerande analoga radio ska 
stängas till förmån för Rakel och 
mycket pengar ska användas för 
det teknikskiftet.

Försvarsmakten, som driver 
hemvärnet, har anpassat sin 
kostym på många fronter, men 
där är behovet stort av datorkun-
nig sambands- och stabstjänst-
personal och där utbildar FRO 
för fullt både på teknik och 
signal-skydd. Efter att den nya 
hemvärnsorganisationen satt sig 

kommer krav på mer utbild-
ning och övning och allt efter-
som kommer nya sambands- och 
ledningssystem. En riktigt intres-
sant sidoeffekt har utbildningen 
till operatörer på simulatorsyste-
men blivit. 

I Enköping grillas alla bataljons-
ledningar under ett par dygn och 
för att det ska fungera får 
intresserade från FRO delta både 
som TYR-operatörer och som 
stöd till bataljonsledningarna. 
Lärorikt eftersom man får en 
större förståelse för taktik och 
strategi.

Text och bild: Bo Eriksson

För att vårt civila reservsambandssystem ska fungera måste nya användare utbildas. Burken på 
bordet är FRO Sörmlands egen multi-konstlast som gör att vi inte i onödan skräpar ner i etern.  

Lokala aktiviteter



Utanför Gotlands kust under en 
”Search and Rescue”-övning 

med bland annat Polisen, 
Sjöfartsverket, Sjöräddnings-
sällskapet och Danske Marine-
hjemmevärn träffar vi Rickard 
Wärff. På Sjövärnskårens båt 
Hojskär, som agerar ledningsfar-
tyg under övningen, har Rickard 
hand om kommunikationen 
mellan alla instanser. Hans röst är 
lugn och sansad och det är många 
bollar att hålla i luften. - Jag är 
både FROare och sjövärnare. På 
en ö som Gotland samarbetar vi 
över gränserna och utnyttjar allas 
kunskaper.

Kent Svensson, ordförande i 
Gotlands Sjövärnskår är enormt 
tacksam för Rickards kunskaper. 
-Utan honom hade vi inte kunnat 
kommunicera på detta vis. Hans 
lugn och kunskap är guld värd 
under denna övningen.

Världen är liten!
Text och bild: 
Daisy Balkin Rung

Redaktionen önskar 
er alla en riktigt skön 

sommar



Kommunernas tillsyn 
över brandskyddet vid 

skolor och andra viktiga verk-
samheter ska utvecklas och 
stärkas. Regeringen har gett 
Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap (MSB) i 
uppdrag att se vad som 
ytterligare behöver göras för 
att utveckla och stärka kom-
munernas tillsyn över brand-
skyddet för skolor och andra 
viktiga verksamheter.

- Skolbränderna i Sverige 
fortsätter att vara högt. MSB 
ska därför analysera och 
bedöma om kommunernas 
tillsynsbesök på skolor och i 
andra viktiga byggnader sker 
tillräckligt ofta, säger 
försvarsminister Sten Tolgfors.

Förutsättningarna för bra brand-
skydd i skolor och  viktiga 

verksamheter har förbättrats 
genom reformen av skydd mot 
olyckor. Bland annat har skyl-
digheten att ansvara för sitt eget 
brandskydd tydliggjorts. Det är 
fastighetsägaren/
nyttjanderättshavaren som har 
ansvaret för skolbyggnadens 
brandskydd. Vidare har kommu-
nerna getts möjlighet att på egen 
hand rikta sin tillsyn dit den bäst 
behövs för att möta lokala risker 
och förutsättningar. Regeringen 
har även vidtagit åtgärder för att 
stärka kvaliteten i  kommunernas 
tillsyn genom att uppdra åt MSB 
att föreslå hur kompetensen hos 
kommunala tillsynsförrättare kan 
stärkas. Detta för att uppnå en 
likvärdig effektiv och rättssäker 
tillsyn i hela landet.

Det finns dock behov av att 

analysera om förändringen i 
räddningstjänstlagstiftningen 

medfört att kommunerna inte 
utövar tillsynen på det sätt som 
krävs för att följa upp att den/de 
som är ansvariga för brandskyd-
det vid skolor och andra viktiga 
verksamheter vidtar nödvändiga 
åtgärder. I detta ingår att bedöma 
om tillsynsbesök vid berörda 
byggnader, lokaler och andra 
anläggningar sker i tillräcklig 
omfattning.

Myndigheten ska lämna förslag 
som stärker kommunernas 
möjligheter att stödja enskilda 
och som förbättrar kommuner-
nas tillsyn över enskilda. Om det 
visar sig finnas behov av ytter-
ligare författningsreglering ska 
detta särskilt redovisas. 

Uppdraget ska redovisas 
1 december 2011.

Brandskyddet ska utvecklas

Under våren har verksamheten 
inom AG Mark bestått i att gå 
igenom med Win2Win vad som 
finns på vår hemsida och vilken 

material som skall finnas nu och 

i framtiden.

Det har inkommit förfrågningar 
angående märken, kepsar med 

mera. Det är tyvärr lång leverans-
tid på dessa produkter, Vi har nu 
tagit hem och lagt märken och 
kepsar hos Win2Win. De som 
har beställt får sina leveranser så 
fort som möjligt.

På FRO hemsida, under Funk-
tionsarea/ Allmän information/

Information från Arbetsgrupp Marknadsföring
marknadsföringsinformation, har 
vi lagt in kontaktinformationen 
från skolorna som är ett bra un-
derlag för förbundens marknads-
föring. Genom samarbetet med 
Utbudet skickas vår ungdoms-
broschyr till ett antal skolor.



En söndag i april samlades  
FRO:are från förbunden 

Elfsborg, Nordvästra 
Götaland, Skaraborg och 
Jönköping till en övning på 
Tånga hed i Vårgårda. 
Övningen var arrangerad för 
RSG-Väst (ReservSambands-
Grupp Väst), men alla övriga 
intresserade medlemmar var 
också inbjudna.

Övningen gick ut på att skaffa 
erfarenhet av vilken räckvidd 
man kan få med olika hand-
burna radioapparater och olika 
frekvensband.

De frekvensband och radiosta-
tioner som provades var 
följande:
40 MHz, Ra 145, 70 MHz, Pux-
ing 777 och Zodiac Proline 80w 
155 MHz, Puxing 777, Ra 139 
(Yeasu), Icom W32, 450 MHz, 
PMR446, Puxing 333, Wouxun 
KG659E, Ericsson B96, Icom 
W32 och en, KYD repeater

Deltagarna delades in i tre grup-
per och som gruppchefer agerade 
våra sambandsledare
Jörgen Forsberg och Gunnar 
Toresson samt vice gruppchef 
(RSG-V) Knut Åmark.

Efter genomgång av kanalplan 
och materiel, åkte grupperna ut 
i tre riktningar, en mot Trollhät-
tan, en mot Borås och en mot 
Herrljunga. Sambandet mellan 
gruppcheferna kördes via en 
25 W repeater med en antenn 

monterad på en 10 meter hög 
antennmast.
Grupperna stannade sedan på 
lämpliga avstånd och hörbar-
heten på de olika näten provades. 
Terrängen var halvöppen och lätt 
kuperad.

Vi konstaterade bland annat 
följande räckviddsresultat:

12 km, Ra 145 på 41 MHz med 
normalantenn, samt 450 MHz 
repeater.
9 km, Zodiac på 70 MHz, Pux-
ing 333 på 450 MHz, Wouxun 
KG659E
på 450 MHz och Icom W32 på 
450 MHz.
4 km, Puxing 777 på 150 MHz, 
Ra 139 på 150 MHz och B96 på 
450 MHz.
3 km, Icom W32 på 150 MHz
2 km, PMR446
1 km, Puxing 777 på 70 MHz

Uteffekten på stationerna var un-
gefär följande:
0,5 W, PMR 446, 1,5 – 2 W, Ra 
145, Ra 139, Ericsson B96 och 
Icom W32, xxx 4-5W, Puxing 
777, Puxing 333, Zodiac Pro-
line 80w och Wouxun KG659E

Erfarenheter
Vi kan konstatera att på 40 MHz 
går Ra 145 bra trots låg uteffekt 
(1,5 W) och okänslig
mottagare, men med en bra 
antenn och låg markdämpning.

På 70 MHz går Zodiac utrustad 
med en lång antenn mycket bra, 
medan Puxing med en starkt 

förkortad antenn går mycket 
dåligt. Båda stationerna har 5 
W ut och ungefär lika mottagar-
känslighet. 70 MHz är ett bra 
band med låg markdämpning 
och bra räckvidd om man har rätt 
antenn.

Räckvidden på 150 MHz var en 
besvikelse, medan stationerna 
på 450 MHz gick mycket bättre. 
Teoretiskt är ju markdämpningen 
högre på 450 MHz, men detta 
kompenseras väl av att antenner-
na är mycket mindre förkortade 
än på 150 MHz.

Vår repeater på 450 MHz 
fungerade på alla ställen med 
full hörbarhet, så för ett säkert
samband över avstånd på 3 – 10 
km med handapparater är en liten 
portabel repeater till stor nytta.

Nu funderar vi hur vi skall lägga 
upp en framtida räckviddsövn-
ing. Det vore intressant att prova 
räckvidden över vatten.

Text: Göran Spetz

Räckviddsprov på Tånga 



Rekryteringstävling 2011

Deltagarna på Radiorekognoseringskurs

Rekryteringstävlingen 
2010 gav ett bra 
resultat. För att fortsätta 

stimulera till ökad rekrytering i 
förbund och avdelningar samt 
bland enskilda medlemmar har 
centralstyrelsen beslutat om en 
rekryteringstävling  även detta 
år. Tävlingen pågår till slutet av 
2011. 
Tävlingen avgörs i två klasser 
– förbund och enskild medlem. 
På förbundsnivå räknas både 
nyrekrytering och nyaktivering 
av tidigare medlemmar. På 

individnivå räknas nyrekryterade 
medlemmar. För att få räknas i 
tävlingen måste medlemmen ha 
betalt medlemsavgift för 2011 
senast 31 december 2011. 

Förbundstävling
Tävlingen gäller de förbund som 
procentuellt ökar sitt medlems-
antal mest under perioden. Som 
ingångsvärde räknas förbundets 
medlemmar per 31 december 
2010. Som resultat räknas 
antalet medlemmar vid utgången 
av 2011. Priser utdelas till de tre 

främsta förbunden med 10 000 
kr, 5  000 kr och 3 000 kr.
   
Individuell tävling
Tävlingen gäller de medlemmar 
som under perioden rekryterar 
flest nya medlemmar till FRO. 

OBS! Skriv ”rekryterad av” och 
SL-nummer i övre högra hörnet 
på inträdesansökan. Priser ut-
delas till de tre främsta rekryter-
arna med 3 000 kr, 2 000 kr och 
1 000 kr.
Lycka till med rekryteringen!
Kent Ahlqvist



Den 29 maj hölls Veteran-
dagen vid FN-monumentet 
på Djurgården i Stockholm. 
Från och med i år har dagen 
fått statsceremoniell status. 
Vid ceremonin medverkade 
försvarsminister Sten Tolgfors 
och överbefälhavare Sverker 
Göranson samt ett stort antal 
veteraner och deras anhöriga.

Text och bild: 
Daisy Balkin Rung

- Internationell solidaritet är en 
svensk tradition. Svenska kvin-
nor och män har hela efterkrigs-
tiden medverkat i internationella 
insatser. Ett stort antal svenskar 
har förlorat sina liv och skadats 
för att värna andra människors 

liv, sa Sten Tolgfors. Därför är 
det självklart att å min och 
regeringens vägnar tacka för era 
insatser. Firandet av denna dag 
är en del i detta tack, sa Sten 
Tolgfors. Alla anhöriga gör 
också en oerhört stor insats, och 
de ska också hedras.

- Det är riskfyllda och utsatta 
uppdrag att arbeta i länder med 
svåra konflikter för en bättre 

framtid. Uppoffringar vi aldrig 
får glömma och som förtjänar 
allas vår respekt, sa ÖB Sverker 
Göranson. De gör dessa insatser 
för att Sverige ska kunna fort-
sätta leva i fred och säkerhet. 
Och för att säkra vår demokrati.
Försvarsmaktens medalj för 
sårade i strid ut delades ut för 

första gången. Medaljen finns 

i guld och silver och bärs i ett 
band där det röda symboliserar 
blod och det svarta sorg. Silver-
medaljen delas ut till försvars-
maktspersonal som skadats i 
strid. Guldmedaljen kan pos-
tumt delas ut till den som stupat 
i strid. 

På medaljerna finns en lager-
krans och texten ”Med livet som 
insats” och ”För Sverige” samt 
namn på den som får den. Vid 
söndagens ceremoni fick tre per-
soner som skadats vid sin tjänst-
göring i Afghanistan ta emot 
silvermedaljen av överbefäl-
havaren Sverker Göranson.
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