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Luftvärnets 
Befälsutbildningsförbund 
 
Sehlstedtsgatan 7 / 1310 
115 28 STOCKHOLM 
 
E-post: exp@luftvarn.se 
Internet: www.luftvarn.se 
 

Väddö Kursgård Lvbyn AB 
Ytterskär 2, 764 92 VÄDDÖ 
 
Tfn 0176-542 19 
E-post: info@vaddokursgard.se 
Internet: www.vaddokursgard.se 
 

Vårt Luftvärn 
PRV utgivningsbevis nr 1678 
E-post: exp@luftvarn.se 
 
Ansvarig utgivare Per-Olov Lisén, 
mobiltel 0790-461 683 
 

Medlemskap 
Avgift 40 kr per år, ständigt medlemskap 
500 kr. Betalas till plusgiro 59888-8. 
 
Avgift för medlemmar i Stockholms 
Luftvärnsförenings Skytteklubb och 
Roslagens Hemvärnsförening betalas av 
respektive förening. 

Innehåll nr 4 år 2021 
 
• Försvarsforum onsdag 27 oktober. 

• Dagkurs i lufthot och motåtgärder lördag 
13 november. 

• Förbundsstämma 2022. 

 

Vårt Luftvärn elektroniskt 
Luftvärnsförbundet har beslutat att utöka 
utgivningen av "Vårt Luftvärn" med två 
binummer per år som huvudsakligen 
publiceras elektroniskt. Binumren utges 
under kvartal två respektive fyra, och 
omfattar främst inbjudan till våra aktiviteter. 
De har en lägre ambitionsnivå än huvud-
numren som utges i kvartal ett och tre. 
 
Huvudnumren av "Vårt Luftvärn" kommer 
även framgent att postas ut till samtliga 
medlemmar och prenumeranter under början 
av vår- respektive höstterminerna. Den som 
även önskar få sig tillsänt ett pappers-
exemplar av de elektroniska binumren kan 
beställa sådana från förbundskansliet. 
 
Redaktör för huvudnumren är Björn Kagger 
och för binumren Michael Reberg. 
 
Bild på sidan 1:  
Luftvärnskanonvagn 90 med 40 mm akan 
och radar ps-95. 
Foto: Lennart Andersson/Försvarsmakten. 

Försvarsforum onsdag 27 oktober kl 1800 
Försvarsutbildarna i Stockholm och Södermanland i samarbete med Kungliga 
Krigsvetenskapsakademien och Allmänna Försvarsföreningen arrangerar och inbjuder till 
Försvarsforum under rubriken ”Framtidens totalförsvar” med start kl 1800. 

Talare från Krigsvetenskapsakademien är Björn Körlof, Johan René och Michael Sahlin. 
Panelen består också av riksdagsledamöterna Allan Widman (L) och Hanna Gunnarsson (v). 
Moderator är Minou Sadeghpour. 50 deltagare får plats i sal vid Försvarshögskolan på 
Drottning Kristinas väg 37 i Stockholm och övriga via videolänk. 

Anmälan med namn, personnummer, att du tillhör Lv-förbundet och om du önskar delta på 
plats eller via videolänk senast tisdag 26 oktober till: stockholm@forsvarsutbildarna.se 
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Dagkurs om lufthot och motåtgärder 
Lördagen den 13 november kl 10-15 vid K 1 Stockholm. 

 
 
Hotet från luften har ökat. Ryssland och många andra högteknologiska aktörer disponerar 
kvalificerade flygande sensorer för spaning och målinmätning – liksom såväl beväpnade 
flygplan och helikoptrar som s.k. ”drönare”, kryssningsrobotar och ballistiska missiler. 
Lufthotet och lämpliga motåtgärder mot detta måste alla svenska förband ha kännedom om 
och kunna hantera, såväl i strid som under övningar. Luftvärnsförbundet genomför kurser i 
ämnet. Främst för chefer i Hemvärnet och andra förband med annan huvuduppgift än luftvärn. 

Kurserna syftar främst till att ge grundläggande: 

• Medvetenhet om det moderna hotet från luften i allmänhet och mot kvalificerade objekt i 
synnerhet vid försvar av Sverige mot en högteknologisk fiende. 

• Kunskaper om de motåtgärder som kan och bör vidtas av förband med annan 
huvuduppgift än luftvärn. 

• Färdighet att beakta skydd mot lufthot i planeringsarbete. 

Se även sidan ”Lufthot och motåtgärder” hos Lv-förbundet på Internet: www.luftvarn.se 
 
Lördagen den 13 november kl 10-15 genomförs en grundkurs vid K 1 på Lidingövägen 28 i 
Stockholm för Lv-förbundets egna medlemmar. Kursen är även öppen för medlemmar i andra 
förbund inom Försvarsutbildarna. Antalet deltagare är begränsat. Vid platsbrist prioriteras Lv- 
medlemmar och befäl i värnpliktsåldern (18–47 år). Lv-förbundet bjuder på kursavgiften och 
lunch. Resor och eventuell logi bekostas och bokas genom egen försorg. 
 

 

Ansökan med e-post till exp@luftvarn.se senast den 29 oktober. 
Ansökan via telefon undanbeds. Ange namn, personnummer, e-adress, förbundstillhörighet 

och eventuell militär grad. Besked om antagning (eller ej) ges med e-post i god tid innan 
aktuellt kursdatum. OBS – giltig legitimation ska medföras vid kursen! 

 

 
Välkommen med din ansökan! 
 
Ulf Moen 
Kurschef och styrelsemedlem i Luftvärnsförbundet 
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Försvarsinformation och förbundsstämma 2022 
Preliminärt lördagen den 12 mars kl 10-13 vid K 1 i Stockholm. 

 

 
 
Motioner och förslag ska vara förbundskansliet tillhanda senast den 15 januari inför 
Luftvärnsförbundets ordinarie stämma 2022. Vilken preliminärt genomförs under lördag 12 
mars vid K 1 på Lidingövägen 28 i Stockholm enligt nedan. Uppdateringar kommer i 
vinternumret av ”Vårt Luftvärn” och hos Luftvärnsförbundet på Internet. 
 
Preliminärt stomprogram: 

• 1000 Försvarsinformation på temat lufthotet och luftvärnets utveckling, kort rast. 
• 1115 Luftvärnsförbundets ordinarie stämma 2022 med utdelning av utmärkelser. 
• 1200 Lunch i militärrestaurang ”Kavalleristen” på K 1. 
• 1300 Konstituerande sammanträde för den nyvalda förbundsstyrelsen. 
 
Programmet är öppet för samtliga medlemmar och Luftvärnsförbundet bjuder på lunchen. 
Resor och eventuell logi genom den enskildes egen försorg och bekostnad. 
 
Slutligt detaljprogram och lokaler m.m. delges senare till anmälda deltagare. 
Föredragningslista för stämman enligt stadgarna § 18, vilka finns att hämta hos Luftvärns-
förbundet på Internet www.luftvarn.se 
 
Stämmohandlingar utdelas på plats. De kan också beställas från förbundskansliet efter 
stämman. 
 

 

Skriftlig anmälan till Lv-förbundskansliet senast fredag 25 februari. 
Gärna med e-post till exp@luftvarn.se, via telefon undanbeds. 

Ange önskemål (eller ej) om lunch och eventuella matallergier (motsv.) 
 

 
Välkommen med din anmälan! 
 
Michael Reberg 
Förbundssekreterare 


