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Vårt Luftvärn

Lär känna det nya Luftvärnsregementet
I detta nummer har vi bett några företrädare
för Luftvärnsregementet i Halmstad att skriva om den nya organisationen och verksamheten under dess första verksamhetsår 2000
– 2001.
Det är vår förhoppning att även fortsättningsvis kunna ge våra medlemmar och övriga läsare information om den spännande
teknik- och taktikutveckling, som vårt
svenska luftvärn nu påbörjar.

Kunskap och intresse
hand i hand
Kännedomen om luftvärnets utveckling och
verksamhet ökar förhoppningsvis våra medlemmars intressen för den frivilliga befälsutbildning, som nu får ökad betydelse i takt
med att allt färre tas ut till obligatorisk
grundutbildning och till befälsutbildning.

Vår utbildning är betydelsefull för alla medlemmar – inte minst för de medlemmar,
som vill hjälpa till att fylla kommande vakanser i vår internationella insatsstyrka.

Lvregementet vårdar arven väl
Redaktören tackar för det fina mottagandet
och den fylliga informationen, som jag fick
vid mitt studiebesök på Luftvärnsregementet
dvs f d Lv 6 i Halmstad. De nedlagda kårernas traditioner vårdas där nu på ett ansvarsfullt sätt med bl a tradionsfyllda minnesrum.
Representanter för nedlagda förbands kamratföreningar har i våras varit inbjudna till
ett uppskattat informations- och samverkansmöte på regementet i Halmstad.
På följande sidor presenterar nedanstående
enheters företrädare sina organisationer och
verksamheter.
Michael Reberg, Vice ordförande
Bo Pederby, Redaktör

Regchef o stf
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Jan-Erik Jakobsson

Våra uppgifter

De stora frågorna har varit att
• Bemanna organisationen på bästa
möjliga sätt med hänsyn till de vakanser och kompetensmässiga brister som förelegat.
• Starta upp värnplikts- och officersutbildning med organisatorisk, materiell och taktisk ”svajighet”.
• Planera för och genomföra omskolning av officerare som inte har luftvärn som bakgrund.
• Driva baltprojektet vidare.
• Organisera och återskapa krigsförbanden.
• Fullfölja utvecklingen av
stridsträningsanläggning luftvärn
(STA Lv).
• Beskriva en grov målbild för
luftvärnsfunktionens utveckling på
sikt.

Flera små mål och avancerade motmedel
Vad avser det framtida hotet pekar alla
trender mot att det är de små och samtidiga
målen i kombination med elektroniska motmedel som kommer att vara dimensionerande. Detta ställer krav på utveckling av
funktionen i alla avseenden men kanske
främst av nya system, stridsteknik och utbildning av officerare.
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Foto Bo Pederby

Regementets första verksamhetsår är till
ända. Det har varit ett år med stora utmaningar och mycket jobb för all personal.
Resultatet har blivit mycket bra i förhållande
till de resurser som stått till förfogande.

Överste Jan-Erik Jakobsson är chef för Luftvärnsregementet, tidigare bl a engagerad i planeringen för multinationella insatsstyrkor för fred

De internationella kraven kommer självfallet även att genomsyra verksamheten
vad avser funktionens utveckling.
Vår primära verksamhetsidé
Luftvärnets kärnverksamhet är strid mot
luftmål. Luftvärnsregementet organiserar,
tillsammans med Norrlands luftvärnsbataljon, luftvärnets krigsförband.
Rekrytering och utbildning av officerare
är en nyckelfaktor för att insatsorganisationen skall bli kompetent. Funktionens
framtid skall konkretiseras och utvecklingen förberedas med demonstratorer.
Luftvärnsregementet är en bra arbetsplats
inom en väl fungerande garnison.

Bästa sommarhälsningar,
Jan-Erik Jakobsson
Chef Luftvärnsregementet

Vårt Luftvärn
Ulf Persson

Svenskt luftvärn

Materielöverföringen omfattar all materiel i
Lvbat 48 utom uniformer och personliga eldhandvapen. Som spaningsradar används modifierade Ps70.
FMUhC upphandlade och ledde transporterna av den stora mängden materiel som skulle
levereras. I huvudsak utnyttjades civila transport företag och fartyg. 40 mm ammunitionen transporterades dock på flottans fartyg.
Betydelsefulla insatser gjordes av personal
från frivilligorganisationen FAK som manövrerade tunga ekipage ombord i fartygen. De
kan verkligen konsten att köra ltgb 934 med
kopplad 40mm pjäs.

Officerare ur Lv 3 och
Lv SS utbildade lettiska
och litauiska officerare
under 1999 och 2000 för
de luftvärnsbataljoner,
som skeppats över.
T v den lettiska flaggan
och t h den litauiska framför kanslihuset på Väddö.

Överste Ulf Persson är stf regementschef, Lv 4
officer, tidigare chef för LvSS i Norrtälje.

Fem svenska luftvärnsofficerare är placerade
som rådgivare vid flygbaserna Lielvarde i
Lettland och Siauliai i Litauen. De lever och
verkar bland sina baltiska kollegor, och det
dagliga livet innebär många och varierade
uppgifter. En av dessa är att vara kontaktpunkt bakåt mot Sverige för att lösa allehanda uppdykande problem. Andra är att bygga
torrluftade förråd, ge råd om hur man genomför värnpliktsutbildning eller att vara
direkt instruktör i materieltjänst. I höst
genomförs luftmåls och markmålsskjutning
på plats i Baltikum.
Foto Anders Blom

Överföringen av materiel till luftvärnsbataljoner m/ 48 till Lettland och Litauen har genomförts under hösten 2000. Överföringen
förbereddes med svensk ledd utbildning av
baltiska officerare och underofficerare på
Väddö under 1999. Utbildningen fortsatte i
Lettland under våren 2000. Nu har en ny fas
startats som innebär förrådsställning, befälsutbildning och från 2002 värnpliktsutbildning på plats i Baltikum.

Foto Bo Pederby

i Lettland och Litauen

Leif Jansson

GU-bataljonen

Skjutningarna har ägt rum efter befattningsutbildning med simulatorer. Därutöver har
riktövningar genomförts mot målflyg under
formella övningar samt under förbandsövningar i Halmstad- och Skövdeområdet.
Bataljonens olika utbildningar
GU-Bat svarar för utbildning av de värnpliktiga till luftvärnets krigsförband ingående i
insatsorganisationen. Utbildning sker på
luftvärnssystem 77, 90, 70 och Meklv. GUBat är organiserad i bataljonsledning, idrottsavdelning, SML-avdelning (Strid Mot Luftmål), sjukvårdsskola samt kompanier. Under
utbildningsåret 00 / 01 har 115 befäl av olika kategorier tjänstgjort vid bataljonen.

Foto Bo Pederby

Grundutbildningsbataljonens skjutningar
Skarpskjutning med Lv-system 90 och 70
har under utbildningsåret genomförts vid
Kabusa skjutfält i Ystad. Sammanlagt har
Brigadkompaniets värnpliktiga och befäl avfyrat 35 robotar.
Överstelöjtnant Leif Jansson, chef för grundutbildningsbataljonen, tillhörde tidigare Lv 3 och
har de senaste åren tjänstgjort i Högkvarteret
samt vid ArméCentrum.

Utbildningsårets GU-kompanier
Kompanierna är Livkompaniet för utbildning av befälselever, Ledningskompaniet för
utbildning av bataljonstabskompani, staboch trossplutoner till fältkompanierna samt
bevakningsvärnpliktiga, Hawkkompaniet för
utbildning på system 77 och Brigadkompaniet för utbildning av stridsgrupp 70, 90
och Meklv. Framöver avses utbildningen bedrivas inom ramen för Lvkomp 97/70, 90/
70, Meklv och batstabskomp.

Foto Okänd

En robot 90 avfyras. T v systemets spaningsradar, t h dess eldledningsradar.

Vårt Luftvärn
Roland Jostrup

LvutvE
Utveckling samt teknisk tjänst
Luftvärnsutvecklingsenheten består av drygt
50 personer. Av dessa är det ca hälften som
har som huvuduppgift att jobba med direkta
utvecklingsfrågor och övriga svarar för den
tekniska tjänsten vid Lv 6. Arbetet bedrivs
vid fyra avdelningar.
1. Utvecklingsavdelningen
Vid Utvecklingsavdelningen sker utveckling
av organisation, taktik och stridsteknik för
luftvärnets insatsförband samt ledning av
Lvregementets studieverksamhet. Utveckling
och drift av utbildningsanordningar, som
stridsträningsanläggning och simulatorer,
faller också på denna avdelning.

Foto Bo Pederby

2. Försöksavdelningen
Denna avdelning är en försvarsmaktsgemensam resurs för utprovning av materiel och
materielsystem. Man har mät- och kontrollutrustning för att t ex kontrollera ett systems
invisnings- och följenoggrannhet, reaktion
tider och träffresultat.

Foto Bo Pederby

Luftvärnsutvecklingsenheten

Överstelöjtnant Roland Jostrup är chef för Luftvärnsutvecklingsenheten, tillhörde tidigare Lv 4
och har de senaste åren tjänstgjort vid Milostab
Syd och i Högkvarteret.

3. Utvecklingsplanavdelningen
Den svarar dels för att leda större övningar
vid Lvregementet och dels för att sammanhålla organisering och utveckling av luftvärnets insatsförband samt att starta luftvärnets
begynnande internationella satsningar.
4. Tekniska avdelningen
Här tjänstgör huvuddelen av Lvregementets
tekniska officerare. De svarar för underhåll
och systemstöd av materiel i bruk samt för
utbildning av värnpliktiga och officerare i
teknisk tjänst.
Stridsträningsanläggningen
Videoteknik och simulatorer
gör att soldaten kan lära sig
bekämpa realistiska luftmål
med olika vapen och att god
utvärdering kan ske.

Virtuell bild av Luftvärnsregementets kaserner.
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Per Gunnar Persson

Teknikkontor
Högkvarterets resurs
Teknikkontor Luftvärn ingår i Lvregementet
och är nivåoberoende och utgör Högkvarterets resurs för att rikstäckande och försvarsgrensoberoende styra driften av följande
luftvärnssystem: RBS 70, RBS 90, RBS 77/
97 (Hawk) och RBS 23 (Bamse). I samverkan med Teknikkontor Stridsfordon i Skövde svarar kontoret även för driften av Luftvärnskanonvagn 90-systemet (Lvkv). Teknikkontorets uppgifter kan för berörda robotsystem indelas i fyra huvudområden.
1. Representera ägarföreträdaren och utöva
driftstyrning
2. Leda uppföljning och analys
3. Följa upp konfigurationsläge samt samordna modifieringar
4. Lämna tekniskt systemstöd samt stödja
teknisk utveckling
70/90, 23/97, Sensor/Samband
och Eldrör
Teknikkontor Lv, som i sin funktion lyder
direkt under Högkvarteret, är uppdelat i fyra
projektavdelningar och dessa benämns Projekt 70/90, Projekt 23/97, Projekt Sensor/
Samband och Projekt Eldrör.
Projekten leder driften av den systemvolym
som är i bruk, följer upp konfigurationsläget
och samordnar inom Försvarsmakten aktuella modifieringar. Vidare lämnar projekten
tekniskt systemstöd för utbildning och dessutom till FMV samt stödjer den pågående
8

Foto Bo Pederby

Luftvärn

Överstelöjtnant Per Gunnar Persson är chef för
Teknikkontor Luftvärn, tidigare FN- tjänst i Makedonien och siste batajonschef på Lv 2

funktionsutvecklingen och den tekniska utvecklingen.
Anvisningar för
systemens budget och drift
Exempel på uppgifter är att sammanställa
och analysera underhållsdata för RBS 70 och
med stöd av denna lämna anvisningar för
budgetering och drift, lämna stöd till FMV
inom ramen för den pågående modifieringen av Hawk, dvs RBS 77 till RBS 97 samt
att stödja utvecklingen av den nya underrättelseenheten, dvs UndE 23. Under 2001
skall ansvar och ekonomiska resurser för underhåll av materiel i förråd successivt överföras till Teknikkontor Lv.
Högkvarteret

RBS 70
RBS 90
RBS 77/97
RBS 23
Lvkv

쑲

탋
Teknikkontor Luftvärn

Vårt Luftvärn
Göran Wahlqvist

LvSS
Luftvärnets stridsskola

Precis som på andra enheter, som tvingats
till geografiska flytt, har denna lett till stora
personal- och därmed kompetensförluster.
För de högst prioriterade verksamheterna
har situationen kunnat hanteras med ringa
tempoförlust. För de ”nya” delarna i utbildningssystemet såsom fackprogram och fortsatt befattningsutbildning, måste ny kompetens skapas med tempoförlust på ett till flera
år.
Idag driver LvSS följande kurser
Yrkesofficersprogrammet, YOP, är 2årigt, leder till utnämning till fänrik. Det är
andra årets utbildning (YOP-2) som genomförs vid LvSS. Kompetens: Att arbeta som
instruktör vid lvpluton.

Foto Bo Pederby

LvSS idag
LvSS var tidigare en självständig enhet i
Norrtälje. Dagens LvSS, är inordnad i Luftvärnsregementet, och ansvarar för utbildning
till och av officerare.
Överstelöjtnant Göran Wahlqvist är chef för
LvSS, och var den siste kårchefen för Lv 2 på
Gotland

höjande utbildning. Efter genomförd godkänd fackutbildning (minst 40 poäng) sker
utnämning till ”fackman”. Utbildningen
startar tidigast våren 2002.
Fortsatt befattningsutbildning, FB genomförs efter de nivåhöjande skolstegen till
fänrik, kapten och major. Utbildningen syftar till att grundlägga en duglighet att verka
som chefer i insatsorganisationen.
FB 4 och 5 genomförs i LvSS regi med start
2001-02 och FB 6 med start hösten 2002.

Taktiska programmet, TaP, utbildning
av yrkesofficerslöjtnanter till kaptener. Kompetens: att verka i kompanichefsnivå i insatsorganisationen och plutonchefer i utbildningsorganisationen.

Reservofficersprogrammet, ROP, Den
nya utformningen är fortfarande föremål för
utredning. Sannolikt en ettårig utbildning
med en koppling mellan utbildning och ett
eller ett par års tjänstgöring i utbildningsorganisationen och/eller i internationell
tjänst.Start tidigast 2002 vid LvSS.

Ytterligare framtida LvSS-verksamheter
Fackprogram luftvärn, FackP Lv, leder
till en mer djupgående och specialiserad
kompetens än den som erhålls efter en nivå-

Taktisk kurs, TAK, genomförs för att ge
reservofficerare nivåhöjande utbildning från
fänrik till löjtnant. Trolig start 2003-04 vid
LvSS.
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Vår lärdom
av äldre luftvärn
Georg Werle är chef
för luftvärnsmuseet
i Norrtälje.

Tänkvärt
F d luftvärnsinspektören Leif Gunnerhells ord: ”För att förstå den utveckling som vi nu lever med, måste man
ha kunskap om den tidigare. Det är
från vårt arv vi bygger vidare in i framtiden.”
Ett luftvärnmuseum ger delar av sådan kunskap.

museet och Östergötlands Försvar med bl a
lvminnen från Lv2.
Lv 2 Visby
Gotlands luftvärn (Lv 3 G, Lv 2 G och Lv
2) studeras på förbandsmuseet i Visby tillsammans med P 18:s och A 7:s historia,

Lv 1 Karlsborg
l Karlsborg på fästningsmuseet finner man
Lv 1:s historia. A 9 i Karlsborg var luftvärnets vagga från slutet av 1920-talet.

Lv 3 Stockholm och Norrtälje
Huvudstadens luftvärns historia (Lv 3:s)
finns åskådliggjort på Luftvärnsmuseet i
Norrtälje genom en vandring i olika årtionden. Du börjar i 1940-talet och årtiondena
före, fortsätter i 1950-talet o s v. Så kan du
studera luftvärnsutvecklingen till idag.

Lv 2 Linköping
l Linköping finns Föreningen Garnisons-

Lv 4 Malmö och Ystad
Luftvärnsmuseet i Ystad (Lv 4) var flaggskeppet av luftvärnsmuseer. Chefen för
Armémuseum Johan Engström skriver i Lv
4:s museikatalog ”Museets utställning är den
mest omfattande och kompletta över luftvärnsmateriel”. Tyvärr - marknadens hyror
har idag tagit död på detta museum.

Vårt första eldledningsinstrument kallat ”Gustavssons trollåda” från 1922. Finns på luftvärnsmuseet i Norrtälje.

Foto Bo Pederby

Lv 6 Göteborg
Kvibergs rnuseum i Göteborg visar A 2:s
och Lv 6:s historia.
Lv 7 Luleå och Boden
Luftvärnshistorik i Övre Norrland kan man
hitta på Garnisonsmuseet i Boden.

Foto Bengt Tapper

Georg Werle

Vårt Luftvärn

© Vattenfall AB,
fotograf
Hans Blomberg

Jan Hammarberg

Fakta om kärnkraftverken i Forsmark

Missade Du besöket?

Reaktor 1 sedan 1980 producerar ungefär 1000 MW
Reaktor 2 sedan 1981 producerar ungefär 1000 MW
Reaktor 3 sedan 1985 producerar ungefär 1200 MW
1 MW (Megawatt) = 1 miljon watt

Den 11 maj i år gjorde 25 av våra medlemmar en studieresa till Forsmarksverken. Vi
fick sakkunnig ledning av de båda säkerhetscheferna på platsen.
Ett av de tre verken, Forsmark 3 studerade vi
inifrån, klädda i speciella skyddskläder. Var
och en måste fästa en dosimeter på sig, en
apparat som registerar den sammanlagda
strålningsmängden under vårt besök i verket. Genom blyglasfönster fick vi se reaktorhallen där vattenkokningsprocessen äger
rum. Efter besöket sanerades vi och kontrollerades. Vi befanns ”strålfria”.

De tre reaktorernas produktion motsvarar
Göteborgs, Malmös och Stockholms sammanlagda elbehov.
Av verkens produktionstid återstår 2/3.
Låg- och medelaktivt avfall från alla svenska verk slutförvaras i bergrum 50 m under
havet.
Kylvattnet från verken släpps ut i en ”biotestsjö”, som är en liten del av havet som är
omgärdat av naturliga öar och konstgjorda
bankar, där livet under vattnet kan studeras
i en temperatur – flera grader varmare än i
havet.

Vi besökte också tunnelsystemet under havet, där låg- och medelaktivt avfall slutförvaras. Där nere, 50 m under havet, var
det mörkt och kallt.
Styrelsemedlemmen
i förbundet Jan
Hammaberg skriver
här om besöket

Foto Bo Pederby

En säkerhetsgenomgång följde med frågor.
Den viktiga skyddslagen och aspekter på
hot, risker och skydd diskuterades. De båda
säkerhetscheferna erhöll förbundets vapensköld. Ångrar du, att du inte var med?
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Biträdande redaktören Olle Eriksson

Försvarsutbildningskursen för lärare
Väddö den 12 – 14 juni 2001

Foto Olle Eriksson

Tredje dagen, som var den sista, började med
att Ylva Ehrlin från polisen höll en omskakande föreläsning om NBC-hoten.
Därefter fick vi en praktisk tillämpning. Vi
prövade om skyddsmasken höll tätt i ett tårgasfyllt rum.

Kursdagar i sol vid havet

Kursen startade med att vår kurschef Jan
Hammarberg gick igenom mål och syfte med
kursen.
Förnämliga föreläsare
Från försvarsmakten kom första dagen överste 1. Kim Åkerman som berättade engagerande om hur läget är idag och om framtida hot.

Totalförsvarsinformation utan kostnad
På eftermiddagen kom fänrik Veronica
Brink ifrån Livgardet och berättade om hur
en skolinformatör jobbar och hur skolorna
kostnadsfritt kan få hjälp med information
om totalförsvaret.
Förträfflig service
Som ett stort tack till vår förträfflige husmor
Solveig Björkén och alla andra på Lv-byn, så
överlämnades en stor blomkruka från oss 17
kursdeltagare och lärare på kursen.

Andra dagen kom Christina Ulfsparre från
Röda Korset och föreläste om de mänskliga
rättigheterna. Därefter kom Civilförsvaret
med poliskommissarie Bengt Svensson.
Efter lunch var det tid för egna aktiviteter.
Ungefär halva gruppen åkte till Grisslehamn
och resten besökte skjutfältet och fick pröva
på att skjuta med olika eldhandvapen.
Andra kvällens övning innehöll ett scenario
om flyktingar, som kom från öster.
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Även vår Olle E
informerade

Vårt Luftvärn
Vår förre redaktör

Folke Arwidsson avliden
Minnesboken över Lv 3
För en tid sedan erhöll jag boken om Lv 3.
Jag trodde att den skulle kännas som en nekrolog över Lv 3,
men istället fick jag en positiv
känsla, när jag bläddrade i den,
läste och tittade på förträffliga bilder, både från nutid och
dåtid.
Folke Arwidsson redaktör 1974-2000

I mitten av maj tog cancern Folke Arwidssons liv. Tappert hade han kämpat mot den
under en tid.
I nr 3 – 4 av Vårt Luftvärn avtackades Folke
för 26 år som redaktör för vår tidskrift.
Dock slutade han inte att medverka i den.
Tidskriftens redaktör bad Folke i mars 2001
att skriva en recension om Lv 3-boken. Han
tackade nej, då. En dryg månad före hans
bortgång kom oanmäld denna bokrecension
signerad Folke, vilket visade hans plikttrohet.
Folke gav inte upp i första taget. Han hade
kvar in i det sista sin positiva syn på tillvaron och kunde skriva engagerande bl a genom sitt målande, livsbejakande språk.

Hela boken gav mig en glädjekänsla, med många minnen
som dök upp.
En eloge till projektgruppen
som framställt boken !
Folke Arwidsson
Folke skrev detta i april 2001

Vid begravningshögtiden i Bromma kyrka deltog vårt förbund
bland annat med vår fana förd av
kapten Börje Lantz samt Peter
Lantz ur ungdomsavdelningen.

Ett tack från styrelsen för dina insatser under
alla år.
13

31 augusti – 2 september 2001

22 september 2001

Helgkurs

Seminarium om

Telekrig och lufthot
Väddö 31 augusti – 2 september
2001
Telekrigföring omfattar signalspaning, varning, telemotmedel, falsk signalering, signalsökande vapen och elektromagnetiska pulsvapen (HPM) m.m.
Flertalet av dessa vapensystem kan vara flygburna. Kursen innefattar även en orientering
om försvarets nya RMA / DBA koncept.
Kursen anordnas i samarbete med Svenska
Värnpliktsofficersförbundet (SVOF) i kursgården Lv-byn på Väddö.
Kurschef är major Michael Reberg.
Kursanmälan senast 10 augusti, med samtliga
personuppgifter och önskemål om resor, till
förbundskansliet.

Skyddslagen med studiebesök på Polistekniska museet
Lördagen den 22 september 2001
0900 – 1500
PHS, Polishögskolan i Sörentorp södra grinden Telekarta 28 D3, Sundbyberg
Seminariet avser att ge deltagarna information om och möjlighet till diskussion
kring frågor om skyddslagen SFS 1990:217
och förordningen 1990:1334. Dessa två
behandlar skyddet för samhällsviktiga
anläggningar.
Under eftermidddagen guidad visning av
Polistekniska muséet.

Program
0900-0930 samling med kaffe
0930-1200 skyddslagen,
skyddsvakterna och hoten
1200-1300 lunch
1300-1500 museibesöket

Var och en får ta sig till och från platsen
enskilt.
Tips! Åk kommunalt till busshållplatsen för
buss Järva Krog och sedan fotvandra cirka
10-15 min. Samåkning i bil kan möjligen
ordnas.
Seminarieledare Jan Hammarberg

Kryssningsrobot med HPM-stridsdel verkar mot
datorer, sensorer, sambandssystem och annan
elektronik
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Anmälan senast
31 augusti 2001
till kansliet

Vårt Luftvärn

Anmälan till
ny kurs 2 september

Ungdomsavdelningen ULv
Förevisning för anhöriga med kursavslutning före sommaruppehållet genomfördes i
Lv-byn på Väddö helgen 3-4 juni.
Höstterminen inleds med rekrytering söndag 2 september, därefter genomförs helgövningar 8-9 september, 20-21 oktober samt
17-18 november.

Överlevnadsutbildning
med ungdomar

CFB veckokurser
hösten 2001 och vintern 2002
Senaste anmälningsdatum för höstkurser är
15 augusti och för vinterkurser 15 december. Information om kurserna finns i FBU
kurskatalog 2001 och på internet:

http://www.fbu.se/utb/index.html
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25 – 26 augusti 2001

Flyguppvisning på F 16 i Uppsala
Lördag 25 – söndag 26 augusti 2001
Flygvapnet firar 75 år! Välkomna till att se
uppvisningsflygningarna på Ärnabasen. Om
intresset är tillräckligt stort så ordnas gemensam transport från Stockholm lördag 25 augusti.

ningsgrupper. Dessutom hunduppvisningar – på marken!

Hundratals flygplan finns med, allt från
historiska plan över Ärnabasen till uppvis-

Mera information finns på internet:
www.airshow.mil.se

Anmälan till förbundskansliet senast
10 augusti.

15 september – reservdag 16 september

Veteranflygning med DC 3 till Åland
Lördag 15 september, reservdag 16 september
gen. Skytteklubben anordnar, men alla medlemmar i Lv BUF är välkomna.
Priset beror på antalet deltagare men torde
efter bidrag från förbundet bli max 500 kronor per person. Intresseanmälan senast fredagen 31 augusti via förbundskansliet, eller
helst direkt till
Skytteklubben
med e-post till: lvf@telia.com
Välkommen!
Per Norburg

AFFÄRSTRYCKERIET, NORRTÄLJE

Vi startar från Stockholm och flyger över
skärgården tur och retur till Åland över da-

