Kurser
vinter och vår 2017

www.forsvarsutbildarna.se

Välkommen på våra kurser
Försvarsutbildarna genomför ett stort antal olika kurser som främst riktar sig till medlemmar i frivilliga
försvarsorganisationer men vi har även kurser, som exempelvis Military Weekend, som riktar sig till andra.
Försvarsutbildarna stärker samhällets försvar och våra kurser är inriktade på att stödja samhället vid kris
och krig samtidigt som du får en personlig utveckling som du kan använda även i andra sammanhang.
Kursverksamheten bekostas i regel av
Försvarsmakten eller Myndigheten för samhälls
skydd och beredskap (MSB) och du får, beroende på
utbildningens längd, ersättning för att delta (gäller
inte ungdomskurser). Dessutom får du fri resa och
uppehälle under utbildningen. För att du ska kunna
delta vid någon av kurserna krävs att det, förutom
dina egna önskemål, finns ett behov av dig och din
kompetens hos den som framställt behov av utbild
ningen. Ett exempel kan vara att du har en special
istbefattning i hemvärnet med de nationella
skyddsstyrkorna eller att du avser söka en befatt
ning i insatsorganisationen. Antagningskraven
varierar för de olika kurserna.
I kurskatalogen finner du ett flertal utmanande och
lärorika kurser som kommer att höja din kompet
ens. Är du ungdom och har genomfört grund
utbildning på regional eller lokal nivå så har du
möjlighet att delta vid någon av våra veckokurser
för ungdomar under sportlovet.

Varje kurs med Försvarsutbildarna är unik bero
ende på ämnesområde, deltagare, utbildningsplats
och instruktörer. En viktig gemensam nämnare för
våra utbildningar är att vi alltid strävar efter att
hålla hög kvalité på såväl instruktörer som kurs
innehåll. Gemensamt för all utbildning är också
att du kommer att öka din kompetens och utveckla
nya kunskaper. På våra kurser finns det elever från
flera olika frivilliga försvarsorganisationer. Dina
kurskamrater blir en del av ditt personliga nätverk
som du kan ha stor nytta av i framtiden.
Sprid gärna information om våra kurser till kamrater som kanske ännu inte blivit medlemmar i Försvarsutbildarna eller någon annan frivillig försvarsorganisation. Om du inte hittar den utbildning du
söker i den här katalogen eller vill veta mer om vår
verksamhet rekommenderar jag att du besöker de
frivilliga försvarsorganisationernas gemensamma
utbildningsportal – www.frivilligutbildning.se –
där hittar du ytterligare kurser och information.

Foto: Jörgen Fagerström, David Gernes/Försvarsmakten, Max Hilbertsson, Gustav Idhammar, George Lunqe,
Per Lunqe, Hanna Lönn, Tiina Marberg, MSB, Johan Nyström, Magnus Starseth och Joel Thungren/Försvarsmakten.
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Avslutningsvis vill vi informera dig som tillhör
personalkategorin ”GSS/T” om att du också är
välkommen att söka till våra kurser och att du,
under förutsättning att det finns plats på den
aktuella kursen, kommer att få en mycket god
personlig kompetensutveckling i din befattning.
Kostnaden för ditt kursdeltagande bestrids av
ditt förband och din kursansökan ska därför vara
underskriven och godkänd av din förbandschef.
Varmt välkommen till en målinriktad utbildning
med hög kvalité.

Anders Gustafsson
Utbildningschef
Försvarsutbildarna
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central utbildning
ANSÖKAN TILL KURS
Ansökan ska vara hos Försvarsutbildarna
senast 15 december 2016. Ansökan kan skickas
med e-post eller brev.
Antagningsbesked ges senast den 20 januari 2017
via e-post.
Ansökan till GU-F ska göras 9 veckor innan kurs
start. Antagningsbesked till GU-F ges tidigast
6 veckor innan kursstart.
Du som är medlem i Försvarsutbildarna kan söka
kurser direkt via hemsidan genom att logga in på
”Mina Sidor” med ditt medlemsnummer.
Medlemmar ur andra frivilliga försvarsorganis
ationer skickar ansökan till den organisation som
du är medlem i för bestyrkande av medlemskap
samt yttrande.
Om du inte kan genomföra den kurs du blivit an
tagen till, ge då återbud i god tid. Då hinner vi anta
någon som står på reservplats.

4

FÖRMÅNER UNDER KURS
Den som är medlem i något av Försvarsutbildarnas förbund
eller annan frivillig försvarsorganisation och deltar i utbildning
får fri resa, uppehälle och eventuellt utrustning.
Under kurstiden är man försäkrad och erhåller dagpenning
som motsvarar 90 % av sjukpenninggrundande inkomst (SGI).
Ungdomar erhåller ingen dagpenning.
För mer information, se Försvarsutbildarnas hemsida under
”Utbildning/Förmåner”.

RESA TILL KURS
Grundprincipen är fri resa mellan bostaden och kursplatsen.
Tillsammans med antagningsbeskedet följer en resebeställnings
blankett som omgående ska fyllas i och skickas till angiven rese
byrå. Senast en vecka före avresan skickas biljetten med e-post,
sms eller brev. Om biljett inte erhållits senast 5 dagar före avrese
dagen, kontaktar man resebyrån.
Flygbiljett kan medges vid längre resor, dock görs en pris
jämförelse med tåg och om resan blir för dyr är det tåg som gäller.
Vid färd med egen bil utbetalas resekostnadsersättning med
18.50 kr/mil upp till 40 mil tur och retur. Vid längre resor görs
prisjämförelse med vad en 2.kl tågbiljett kostar.
OBS! Om biljett utfärdats, ersätts inte resa på annat sätt.
Vid längre resor (>12 timmar) kan måltidsersättning utbetalas.
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GU-F (GRUNDLÄGGANDE SOLDATUTBILDNING FÖR FRIVILLIGA)
Kurskod G 17111
Kursen riktar sig i första hand till dig som inte genomfört
militär grundutbildning och är rekryterad mot en specialistbefattning i insatsorganisationen, t ex i hemvärnet med de
nationella skyddsstyrkorna. För att få genomföra kursen ska
du vara rekryterad mot en konkret befattning, som exempelvis
sjukvårdare eller CBRN-soldat, eller genomföra kursen som
förberedelse inför grundläggande instruktörsutbildning.

Förkunskaper: Du ska ha fyllt 18 år, vara folkbokförd i Sverige
och vara svensk medborgare samt medlem i en frivillig för
svarsorganisation. Utbildningen kräver god fysik.

Kursen präglas av högt tempo med fysiskt och psykiskt
ansträngande tjänst, bl a ska du kunna springa 2 kilometer på
11 minuter och 35 sekunder. Kursen innehåller bl a sjukvårds
tjänst, vapentjänst, skyddstjänst och fälttjänst samt utbildning
i soldatreglerna och Försvarsmaktens värdegrund.

Senast 9 veckor innan kursstart ska ansökan vara hos
Försvarsutbildarna.

Utbildningen avslutas med en tillämpningsövning där man
praktiserar det man lärt sig under kursen.
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För deltagande krävs ett utbildningsavtal och därmed genomgången säkerhetsprövning inklusive registerkontroll. För
ytterligare information kontakta ditt förbund/organisation.

vecka

startdatum

slutdatum

plats

08-09

2017-02-18

2017-03-03

Göteborg

13-14

2017-03-25

2017-04-07

Såtenäs,
Lidköping

14-15

2017-04-03

2017-04-17

Ånn, Östersund

INFORMATÖR – FÖR DIN SÄKERHET!

SJUKVÅRDSUTBILDNING – GRUNDKURS 1

Kurskod C 71113

Kurskod C 11202

Kursen riktar sig till dem som utsetts av sitt förbund att bli
informatör inom För din säkerhet! (se mer på sid 11).
Kontakta ditt förbund om du vill bli informatör.
Kursen innehåller alla ämnen som ingår i För din säkerhet! så
som krisberedskap, kriskommunikation, överlevnad, sjukvård
och informationssäkerhet samt hur man planerar genomförandet av event. Du förväntas att efter kurs genomföra
minst två För din säkerhet! per år och dessa riktar sig främst
till allmänheten men även till vår egen ungdom inom ramen
för Kap. 2.3 i Försvarsutbildarnas Handbok.
Ansökan ska gå via egna förbundet som ska godkänna och ge
yttrande innan den skickas till Försvarsutbildarna.
vecka

startdatum

slutdatum

plats

11

2017-03-17

2017-03-19

Stockholm

Kursen syftar till att ge dig grundläggande kompetens för att
rädda liv och ta hand om skadade och sjuka under beredskap
och krig. Utbildningen gör även deltagarna väl lämpade att
göra en insats vid olyckor i fredstid.
Grundkursen för sjukvårdare är uppdelad på två utbildnings
tillfällen, grundkurs 1 och 2.
Förkunskaper: Du ska ha genomfört militär grundutbildning.
Du ska ha fyllt 18 år, vara svensk medborgare samt medlem i
en frivillig försvarsorganisation.
Utbildningen kräver god fysik.
vecka

startdatum

slutdatum

plats

12-13

2017-03-22

2017-03-31

Ånn, Östersund

SJUKVÅRDSUTBILDNING – GRUNDKURS 2
SJUKVÅRDSGRUPPCHEF – GRUNDKURS
Kurskod C 11201
Kursen syftar till att ge dig kompetens att som gruppchef leda
en sjukvårdsgrupp bestående av stf gruppchef, sjuksköterska
samt fem sjukvårdare. Gruppchefens uppgift är att planera
och leda insatser både under beredskapsuppdrag samt övn
ingar. Gruppchefen är ansvarig för sin grupp och medverkar
vid planeringen av repetitions- och kompletteringsutbildning.
Förkunskaper: Du ska ha genomfört Sjukvårdsutbildning –
grundkurs 1 och 2 eller ha minst motsvarande kompetens.
Ansökan ska gå via egen förbandschef som ska godkänna
och ge yttrande innan den skickas till Försvarsutbildarna.

Kurskod C 11203
Kursen syftar till att ge dig grundläggande kompetens för att
rädda liv och ta hand om skadade och sjuka under beredskap
och krig. Utbildningen gör även deltagarna väl lämpade att
göra en insats vid olyckor i fredstid.
Grundkursen för sjukvårdare är uppdelad på två utbildnings
tillfällen, grundkurs 1 och 2.
Förkunskaper: Du ska ha genomfört militär grundutbildning
samt Sjukvårdsutbildning – grundkurs 1 med godkänt
resultat. Du ska ha fyllt 18 år, vara svensk medborgare samt
medlem i en frivillig försvarsorganisation.
Utbildningen kräver god fysik.

vecka

startdatum

slutdatum

plats

vecka

startdatum

slutdatum

plats

14-15

2017-04-03

2017-04-12

Ånn, Östersund

14-15

2017-04-03

2017-04-12

Ånn, Östersund
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SJUKVÅRDSUTBILDNING
– INSTRUKTÖR GRUND

TRUPPUTBILDNINGSKURS
– UNGDOMSVERKSAMHET

Kurskod C 11207

Kurskod C 19718

Kursen syftar till att ge dig den kompetens och förmåga som
krävs för att verka som instruktör på Sjukvårdsutbildning –
grundkurs 1 (GK 1).
Förkunskaper: Du ska ha genomfört grundläggande instruktörs
utbildning eller motsvarande utbildning samt ha kunskaper
gällande grundkurs 1 med godkänt resultat.
vecka

startdatum

slutdatum

plats

12-13

2017-03-20

2017-03-31

Ånn, Östersund

SJUKVÅRDSUTBILDNING
– INSTRUKTÖR GU-F
Kurskod C 11205
Utbildningen omfattar alla ingående moment i GU-F 20 timmars
sjukvårdsutbildning. Slutmålet är att du som instruktör, med
stöd av Försvarsutbildarna, ska kunna förbereda, leda/genomföra samt slutredovisa de sjukvårdsmoment som ingår i GU-F.
Förkunskaper: Du ska ha genomfört grundläggande instruktörs
utbildning. Du ska ha god erfarenhet av att verka i instruktörs
rollen och anses lämplig att utbildas till instruktör för Försvarsmedicin på GU-F. Du ska vara aktiv som instruktör i din organis
ation. Förtur kommer att ges till instruktörer som tjänstgjort
eller ska tjänstgöra på GU-F, referens ska lämnas.
vecka

startdatum

slutdatum

plats

05

2017-02-03

2017-02-05

HvSS, Vällinge

Detta är en kurs för dig som har inriktning att bli instruktör
och verka inom ungdomsverksamheten. Kursen fokuserar på
grunderna i instruktörsrollen med särskild inriktning mot ungdomsverksamheten. Särskilt berörs ungdomars inlärning samt
ungdomsverksamhetens bestämmelser.
Tyngdpunkten ligger på att ge dig grunderna inför kommande
instruktörsutbildning genom att bl a få grunderna i trupputbild
ning så som övningsplanering, utbildningsmetoder, förbered
elser, genomförande och avslut av en lektion.
Kursen är intensiv och har stort timuttag. Det är inte lämpligt att
ta med familj på denna kurs.
Förkunskaper: Du ska ha fyllt 18 år och genomfört militär
grundutbildning.
Du ska även bedömts lämplig av eget förbund och ha
förutsättningar till kommande instruktörsutbildningar.
vecka

startdatum

slutdatum

plats

09-10

2017-03-01

2017-03-08

Ånn, Östersund

UNGDOMSKURS – VINTER
Kurskod C 19707
Vinterkurserna för ungdomar genomförs i samband med skolornas sportlov. Kurserna syftar till att lära sig grunderna i hur man
tar hand om sig själv och sina kamrater i vintermiljö. Det innebär
bland annat en kortare fjällmarsch och övernattning i antingen
tält eller i snöbivack. Innan man går ut på fjället genomförs
lektioner i bland annat fjällkunskap, vinterhygien och hur man
förebygger kylskador. Under kursen övas även skidåkning och
tolkning efter bandvagn.
Förkunskaper: Du ska ha genomfört grundkurs för ungdomar
på lokal alternativt regional nivå samt erhållit tygmärke med
lägst 1 romb.
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vecka

startdatum

slutdatum

plats

07

2017-02-10

2017-02-17

Ånn, Östersund

08

2017-02-19

2017-02-24

Ånn, Östersund

09

2017-02-26

2017-03-03

Ånn, Östersund

10

2017-03-05

2017-03-10

Ånn, Östersund

UNGDOMSSKOLA

VINTERTJÄNST – GRUNDER

Kurskod C 19724

Kurskod C 19142

Ungdomsskolan genomförs med fyra inriktningar.
Baskurs (utökad): Du som är ny i verksamheten får de grund
läggande kunskaper och färdigheter du behöver för att gå
vidare i vår utbildning; sjukvård, sambandstjänst, förläggnings
tjänst, fysisk träning och mycket annat.
Fördjupningskurs: Den riktar sig till dig som genomfört baskursen och vill fördjupa dina kunskaper och färdigheter
ytterligare.
Ledarskapskurs: Här får du lära dig mer om hur du leder,
utbildar och motiverar andra.
Specialkurs: Inriktning och innehåll publiceras på
frivilligutbildning.se. Inriktningen är inte fastställd när kurs
katalogen trycks.

Förkunskapskrav
Baskurs: Ny i verksamheten, har genomfört introduktionskurs
och fått ut utrustning.
Fördjupningskurs: Erhållit tygmärke med lägst 1 romb.

Kursen syftar till att du ska erhålla, bibehålla och utveckla din
förmåga att lösa dina uppgifter i vintermiljö. Målet med kursen
är att du, efter genomförd utbildning, ska ha grundlagd duglighet i vintertjänst, både teoretiskt och praktiskt. Du blir under
veckan bättre på att ta hand om dig själv, din trupp och din
materiel i mörker, snö och kyla.
Under kursen läggs mycket tid på skidutbildning; spårning, skidtolkning samt att bo i snö med och utan tält är givna moment.
Utbildning om lavinfara och fjällvädrets snabba växlingar och
dess betydelse för verksamheten liksom utbildning på relevant
säkerhetsutrustning genomförs också.
Kursen innehåller både praktiska och teoretiska moment och vi
genomför kursen såväl ovanför som nedanför trädgränsen.
Förkunskaper: Kursen är lämplig för all militär personal. Vid
kursens start krävs dock att du är skadefri och i fysiskt rimlig
kondition.
vecka

startdatum

slutdatum

plats

12

2017-03-19

2017-03-24

Ånn, Östersund

Ledarskapskurs: Erhållit tygmärke med lägst 2 romber.
Specialkurs: Erhållit tygmärke med lägst 2 romber.
vecka

startdatum

slutdatum

plats

08

2017-02-19

2017-02-25

Falsterbo, Malmö

ÖVERLEVNAD – HANDLEDARE, VINTER
Kurskod C 19540
Kursen syftar till att utbilda personal inom de frivilliga försvars
organisationerna till handledare i överlevnad under vinterförhåll
anden. Avsikten är att tillföra organisationerna handledare som
kan bistå Försvarsmaktens överlevnadsinstruktörer i utbild
ningen inom ramen för SERE A (SERE är en militär förkortning
för Survival, Evasion, Resistance, Escape).
Kursen har stort timuttag. Det är inte lämpligt att ta med familj
på denna kurs.
Förkunskaper: Du ska ha genomfört grundläggande överlev
nadsutbildning barmark och vinter, alternativt motsvarande
bedömd likvärdig utbildning samt med godkänt resultat genomfört handledare barmark.
vecka

startdatum

slutdatum

plats

12

2017-03-19

2017-03-24

Ånn, Östersund
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UTBILDNINGAR TILL STÖD FÖR
SAMHÄLLETS KRISHANTERINGSFÖRMÅGA
Försvarsutbildarna genomför utbildningar för att
stärka samhällets krishanteringsförmåga. Det är
utbildningar riktade till frivilliga som på olika sätt
vill göra en samhällsinsats genom att utbilda sig
och delta i olika typer av frivilliga förstärknings
resurser.

HÄLSOSKYDDSKOMPETENS TILL
LÄNSSTYRELSER VID KRISER
Kursen är inriktad mot att kunna stärka länsstyrelser med
individer som har hälsoskyddskompetens.

GRUNDKURS I KRISBEREDSKAPSSYSTEMET
Försvarsutbildarna genomför tredagars grundkurser i
krisberedskapssystemet för de som engagerar sig i frivilliga
förstärkningsresurser inom det civila krisberedskapssystemet.

KURSER FÖR FRIVILLIGA FÖRSTÄRKNINGS
RESURSER I UPPLAND OCH HALLANDS LÄN
Kurserna är inriktade mot att öka kompetensen hos de fri
villiga som stödjer länsstyrelserna vid en kärnteknisk olycka.

KOMMUNIKATÖRER SOM VILL STÖDJA
MYNDIGHETER OCH LÄNSSTYRELSE
Kurserna är inriktade mot att utbilda frivilliga kommunikatörer
för att kunna öka uthålligheten vid informationsarbetet hos
myndigheters och länsstyrelsers kommunikation vid kriser.

STÖD TILL MYNDIGHETER
MED KOMPETENS INOM CBRN
Kurserna är inriktade mot att kunna stärka myndigheter inom
transportområdet med individer som har CBRN-kompetens.

Kontakta: info@forsvarsutbildarna.se för att få detaljerade kontaktuppgifter och hänvisningar.
Hemsida: www.forsvarsutbildarna.se. Se även www.frivilligutbildning.se för mer information.
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För din säkerhet och
medlemsaktiviteter!
Förutom de kurser som finns i kurskatalogen så anordnar
Försvarsutbildarnas förbund och föreningar andra kursliknande aktiviteter.
För din säkerhet! är en dagsaktivitet där du får lära dig hur du
klarar dig vid kriser. Du får bland annat kunskaper om krisberedskap, första hjälpen och enkla grunder i överlevnad.
Förbund och föreningar ordnar även medlemsaktiviteter som
kan bestå av både föreläsningar och praktiska moment. Sjukvård med hjärtlungräddning, kommunikation och informationspåverkan samt friskvård är några exempel.
Kontakta ditt förbund eller förening för mer information om
vilka aktiviteter de planerar.

CAMP Ånn
Tel: 070-209 02 31
Skolexp tel: 0647-710 34
Haråvägen 2 Ånn, 830 15 Duved
info@campann.se
www.campann.se
Camp Ånn ligger i de västra Jämtlandsfjällen, cirka
tre mil från Åre. Tåget stannar precis ”utanför knuten”
i själva Ånn. Förläggningen består i huvudsak av
nyrenoverade rum med både toalett och dusch på
rummet.
I förläggningarna finns samlingslokaler med pentry
och TV samt tillgång till bastu. Om inte det räcker
till, kan man sitta i vår lounge och se ut över fjäll
världen.
Har man energi kvar efter dagen står det 2,5 kilometer långa elljusspåret till förfogande.
Camp Ånn har många och välutrustade konferenslokaler samt en uppvärmd motor-/övningshall. Över
hela campen finns tillgång till trådlöst Internet.
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regional utbildning
Den regionala verksamheten arrangeras av våra för
bund och genomförs oftast under helger. Kurserna
vänder sig först och främst till boende inom regionen.
Datum och platser är endast preliminära då kurs
katalogen ges ut.
Mer information om respektive kurs erhålls av kurs
anordnande förbund samt på den gemensamma ut
bildningsportalen för frivilliga – frivilligutbildning.se.

ANSÖKAN TILL KURS
Ansökningsblanketten ska som regel vara hos Försvars
utbildarna senast sex veckor före kursstart. Ansökan
kan skickas med e-post eller brev. Antagningsbesked
ges som regel senast två veckor före kursstart.
Du som är medlem i Försvarsutbildarna kan söka kurser
direkt via hemsidan genom att logga in på ”Mina Sidor”
med ditt medlemsnummer.
Medlemmar ur andra frivilliga försvarsorganisationer
skickar kursansökan till den organisation som du är
medlem i för bestyrkande av medlemskap samt yttrande.
Om du inte kan genomföra den kurs du blivit antagen
till, ge då återbud i god tid. Då hinner vi anta någon som
står på reservplats.
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FÖRMÅNER UNDER KURS
Den som är medlem i något av Försvarsutbildarnas för
bund eller annan frivillig försvarsorganisation och deltar
i utbildning får fri resa, uppehälle och eventuellt utrust
ning.
Under kurstiden är man försäkrad och erhåller dag
ersättning.
Ungdomar erhåller ingen dagersättning.

G

T
L
A
AMM

RESA TILL KURS
Grundprincipen är fri resa mellan bostaden och
kursplatsen.
Vid färd med egen bil får du resekostnadsersättning
med 18.50 kr/mil. Vid längre resor görs en pris
jämförelse mot vad en 2.klass tågbiljett kostar.
För att hålla ned resekostnaderna bör deltagare från
samma område samåka i så stor utsträckning som
möjligt.
Vid behov av resa bokas detta av deltagare själv efter
överenskommelse med kursanordnande förbund.
Ersättning för utlägg betalas ut efter kurs.
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kurskod

kurs

datum

plats

förbund

Verksamhetssäkerhet

17-19 mars

Göteborg

Älvsborg

Tolkutbildning – repetition

18-19 mars

Uppsala

Militärtolkarna

G 09510

Verksamhetssäkerhet

11 feb

Umeå

Västerbotten

C 09142

Vintertjänst

03-05 mars

Boden

Norrbotten

C 09718

Ungdomsinstruktör, del 1

24-26 mars

Umeå

Västerbotten

Ungdomsinstruktör, del 2

19-21 maj

Region Syd
G 09510

Region Mitt
C 07302

Region Norr
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MILITARY WEEKEND

För dig som vill prova på i försvaret
Kurskod G 07112
Military Weekend är till för dig som är 18 år eller äldre och
funderar på om du ska delta aktivt i Försvarsmaktens verksam
het. Du är dock inte säker på vad som passar dig bäst utan vill
veta mer om hur det är, bland annat, att vara anställd på heltid
eller deltid, att vara en del av hemvärnet eller om det passar
dig bäst att ägna fritiden åt en frivillig försvarsorganisation.
Under tre intensiva dagar får du prova på och lära dig om
bland annat:
• Hur man bor och klarar sig i naturen. Hur man sätter upp
tält, lagar mat och sköter sin hygien.

• Några överlevnadsmoment, hur man klarar sig i naturen
under olika förhållanden.
• Exercis, det vill säga hur man går, står och flyttar sig i grupp.
• Ge första hjälpen och använda sjukvårdsmateriel.
• Uniformssystemet och personlig utrustning. Hur du använder
uniform och utrustning så att du klarar dig i alla väder.
Du får även veta mer om de frivilliga försvarsorganisationerna
och Försvarsmakten samt hur man går vidare för att, t ex bli
specialist inom hemvärnet.
Läs mer och anmäl dig på www.frivilligutbildning.se

vecka

startdatum

slutdatum

plats

Förbund

02

2017-01-13

2017-01-15

Livgardet, Stockholm

Stockholm Södermanland

12

2017-03-24

2017-03-26

Söderhamn

Gävleborg

13

2017-03-31

2017-04-02

Skövde

Skaraborg

13

2017-03-31

2017-04-02

Halmstad

Halland

14

2017-04-07

2017-04-09

Revingehed, Lund

Skåne

14

2017-04-07

2017-04-09

Berga, Stockholm

Stockholm Södermanland

16

2017-04-21

2017-04-23

Borås

Älvsborg

16

2017-04-21

2017-04-23

Kalmar

Kalmar

17

2017-04-28

2017-04-30

Livgardet, Stockholm

Stockholm Södermanland
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Utbildningsportal
för alla frivilliga

Samtliga medlemmar i frivilliga försvarsorganisationer har möjlighet att söka även till annan
organisations kurser, under förutsättning att kursen är ett militärt uppdrag och att den som
söker har rätt kvalifikationer och behov av kursen.
Gå därför in och titta på frivilligutbildning.se. Där finns mer information och samtliga
frivilliga försvarsorganisationers kurser.

Du som är reservofficer eller tidvis tjänstgörande i
Försvarsmakten är också välkommen att söka våra kurser.

Karlavägen 65, Box 5034, 102 41 Stockholm, 08-587 742 00, 08-587 742 20 (kursinfo), info@forsvarsutbildarna.se, www.forsvarsutbildarna.se

