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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 
FörsvarsmaktenellerMyndighetenförsamhälls
skyddochberedskap(MSB)ochdufår,beroendepå
utbildningenslängd,ersättningförattdelta(gäller
inteungdomskurser).Dessutomfårdufriresaoch
uppehälleunderutbildningen.Förattduskakunna
deltavidnågonavkursernakrävsattdet,förutom
dinaegnaönskemål,finnsettbehovavdigochdin
kompetenshosdensomframställtbehovavutbild
ningen. Ett exempel kan vara att du har en special
istbefattningihemvärnetmeddenationella 
skyddsstyrkornaellerattduavsersökaenbefatt
ning i insatsorganisationen. Antagningskraven 
varierarfördeolikakurserna.

Ikurskatalogenfinnerduettflertalutmanandeoch
lärorikakursersomkommeratthöjadinkompet
ens.Ärduungdomochhargenomförtgrund
utbildningpåregionalellerlokalnivåsåhardu
möjlighetattdeltavidnågonavvåraveckokurser
förungdomarundersportlovet.

VarjekursmedFörsvarsutbildarnaärunikbero
endepåämnesområde,deltagare,utbildningsplats
ochinstruktörer.Enviktiggemensamnämnareför
vårautbildningarärattvialltidsträvarefteratt
hållahögkvalitépåsåvälinstruktörersomkurs
innehåll.Gemensamtförallutbildningärockså
att du kommer att öka din kompetens och utveckla 
nyakunskaper.Påvårakurserfinnsdeteleverfrån
fleraolikafrivilligaförsvarsorganisationer.Dina
kurskamraterblirendelavdittpersonliganätverk
somdukanhastornyttaaviframtiden.

Spridgärnainformationomvårakursertillkam 
ratersomkanskeännuinteblivitmedlemmariFör 
svarsutbildarnaellernågonannanfrivilligförsvars 
organisation. Om du inte hittar den utbild ning du 
sökeridenhärkatalogenellervillvetameromvår
verksamhetrekommenderarjagattdubesökerde
frivilligaförsvarsorganisationernasgemensamma
utbildningsportal–www.frivilligutbildning.se–
därhittarduytterligarekurserochinformation.

Foto:JörgenFagerström,DavidGernes/Försvarsmakten,MaxHilbertsson,GustavIdhammar,GeorgeLunqe, 
PerLunqe,HannaLönn,TiinaMarberg,MSB,JohanNyström,MagnusStarsethochJoelThungren/Försvarsmakten.
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Foto:JörgenFagerström,DavidGernes/Försvarsmakten,MaxHilbertsson,GustavIdhammar,GeorgeLunqe, 
PerLunqe,HannaLönn,TiinaMarberg,MSB,JohanNyström,MagnusStarsethochJoelThungren/Försvarsmakten.

Avslutningsvisvillviinformeradigsomtillhör
personalkategorin”GSS/T”omattduocksåär
välkommenattsökatillvårakurserochattdu, 
underförutsättningattdetfinnsplatspåden
aktuellakursen,kommerattfåenmycketgod
personligkompetensutvecklingidinbefattning.
Kostnadenfördittkursdeltagandebestridsav
dittförbandochdinkursansökanskadärförvara
underskrivenochgodkändavdinförbandschef.

Varmtvälkommentillenmålinriktadutbildning
medhögkvalité.

AndersGustafsson
Utbildningschef
Försvarsutbildarna
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central utbildning

ANSÖKAN TILL KURS
Ansökan ska vara hos Försvarsutbildarna  
senast 15 december 2016. Ansökan kan skickas 
medepostellerbrev.

Antagningsbeskedgessenastden20januari2017
viaepost.

AnsökantillGUFskagöras9veckorinnankurs
start.AntagningsbeskedtillGUFgestidigast 
6 veckor innan kursstart.

DusomärmedlemiFörsvarsutbildarnakansöka
kurserdirektviahemsidangenomattloggainpå
”Mina Sidor” med ditt medlemsnummer.

Medlemmarurandrafrivilligaförsvarsorganis
ationer skickar ansökan till den organisation som 
duärmedlemiförbestyrkandeavmedlemskap
samt yttrande.

Omduintekangenomföradenkursdublivitan
tagentill,gedååterbudigodtid.Dåhinnervianta
någonsomstårpåreservplats.
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RESA TILL KURS
Grundprincipenärfriresamellanbostadenochkursplatsen.
Tillsammansmedantagningsbeskedetföljerenresebeställnings
blankettsomomgåendeskafyllasiochskickastillangivenrese
byrå.Senastenveckaföreavresanskickasbiljettenmedepost,
smsellerbrev.Ombiljettinteerhållitssenast5dagarföreavrese
dagen,kontaktarmanresebyrån.

Flygbiljettkanmedgesvidlängreresor,dockgörsenpris
jämförelsemedtågochomresanblirfördyrärdettågsomgäller.

Vidfärdmedegenbilutbetalasresekostnadsersättningmed 
18.50kr/milupptill40milturochretur.Vidlängreresorgörs
prisjämförelsemedvaden2.kltågbiljettkostar.

OBS!Ombiljettutfärdats,ersättsinteresapåannatsätt.

Vidlängreresor(>12timmar)kanmåltidsersättningutbetalas.

FÖRMÅNER UNDER KURS
DensomärmedleminågotavFörsvarsutbildarnasförbund
ellerannanfrivilligförsvarsorganisationochdeltariutbildning
fårfriresa,uppehälleocheventuelltutrustning.

Underkurstidenärmanförsäkradocherhållerdagpenning
sommotsvarar90%avsjukpenninggrundandeinkomst(SGI).

Ungdomarerhålleringendagpenning.

Förmerinformation,seFörsvarsutbildarnashemsidaunder
”Utbildning/Förmåner”.
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GU-F (GRUNDLÄGGANDE SOLDAT- 
UTBILDNING FÖR FRIVILLIGA)

Kurskod G 17111

Kursen riktar sig i första hand till dig som inte genomfört 
militär grundutbildning och är rekryterad mot en specialist-
befattning 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.

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.

Utbildningen avslutas med en tillämpningsövning där man 
praktiserar det man lärt sig under kursen.

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.

För deltagande krävs ett utbildningsavtal och därmed genom-
gången säkerhetsprövning inklusive registerkontroll. För 
ytterligare information kontakta ditt förbund/organisation.

Senast 9 veckor innan kursstart ska ansökan vara hos  
För svarsutbildarna.

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
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INFORMATÖR – FÖR DIN SÄKERHET!

Kurskod C 71113

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 genom-
förandet 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

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.

vecka startdatum slutdatum plats
14-15 2017-04-03 2017-04-12 Ånn, Östersund

SJUKVÅRDSUTBILDNING – GRUNDKURS 1

Kurskod C 11202

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

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
14-15 2017-04-03 2017-04-12 Ånn, Östersund
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SJUKVÅRDSUTBILDNING  
– INSTRUKTÖR GRUND

Kurskod C 11207

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/genom-
föra 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 Försvars - 
medicin 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

TRUPPUTBILDNINGSKURS  
– UNGDOMSVERKSAMHET

Kurskod C 19718

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 ung-
domsverksamheten. 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 skol or- 
nas 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 skidåk ning och 
tolkning efter bandvagn.

Förkunskaper: Du ska ha genomfört grundkurs för ungdomar 
på lokal alternativt regional nivå samt erhållit tygmärke med 
lägst 1 romb.

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
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UNGDOMSSKOLA

Kurskod C 19724
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 bas - 
kursen 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.

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

VINTERTJÄNST – GRUNDER

Kurskod C 19142

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 duglig-
het 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, skid-
tolkning 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

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 genom-
fört handledare barmark.

vecka startdatum slutdatum plats
12 2017-03-19 2017-03-24 Ånn, Östersund
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Försvarsutbildarnagenomförutbildningarföratt
stärkasamhälletskrishanteringsförmåga.Detär
utbildningarriktadetillfrivilligasompåolikasätt
villgöraensamhällsinsatsgenomattutbildasig
ochdeltaiolikatyperavfrivilligaförstärknings
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.

uTBIlDnInGar TIll sTÖD FÖr  
samHälleTs krIsHanTerInGsFÖrmåGa

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.seförattfådetaljeradekontaktuppgifterochhänvisningar.

Hemsida:www.forsvarsutbildarna.se.Seävenwww.frivilligutbildning.seförmerinformation.



Förutom de kurser som finns i kurskatalogen så anordnar 
Försvarsutbildarnas förbund och för eningar andra kurs-
liknande aktiviteter.

För din säkerhet! är en dagsaktivitet där du får lära dig hur du 
klarar dig vid kriser. Du får bland annat kunskaper om kris-
beredskap, första hjälpen och enkla grunder i överlevnad.

Förbund och föreningar ordnar även medlems aktiviteter som  
kan bestå av både föreläsningar och praktiska moment. Sjuk-
vård med hjärtlungräddning, kommunikation och informations- 
påverkan samt friskvård är några exempel.

Kontakta ditt förbund eller förening för mer information om 
vilka aktiviteter de planerar.

FÖr DIn säkerHeT ocH 
meDlemsakTIVITeTer!

Tel: 070-209 02 31 
Skolexp tel: 0647-710 34
Haråvägen 2 Ånn, 830 15 Duved
info@campann.se 
www.campann.se 

CampÅnnliggeridevästraJämtlandsfjällen,cirka
tremilfrånÅre.Tågetstannarprecis”utanförknuten” 
isjälvaÅnn.Förläggningenbestårihuvudsakav 
ny renoveraderummedbådetoalettochduschpå 
rummet.

Iförläggningarnafinnssamlingslokalermedpentry
ochTVsamttillgångtillbastu.Omintedeträcker
till,kanmansittaivårloungeochseutöverfjäll
världen.

Harmanenergikvarefterdagenstårdet2,5kilo
meterlångaelljusspårettillförfogande.

CampÅnnharmångaochvälutrustadekonferens 
lokalersamtenuppvärmdmotor/övningshall.Över 
helacampenfinnstillgångtilltrådlöstInternet.

CAMP Ånn
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regional utbildning

ANSÖKAN TILL KURS
AnsökningsblankettenskasomregelvarahosFörsvars
utbildarnasenastsexveckorförekursstart.Ansökan
kanskickasmedepostellerbrev.Antagningsbesked
gessomregelsenasttvåveckorförekursstart.

DusomärmedlemiFörsvarsutbildarnakansökakurser 
direktviahemsidangenomattloggainpå”MinaSidor”
med ditt medlemsnummer.

Medlemmarurandrafrivilligaförsvarsorganisationer
skickarkursansökantilldenorganisationsomduär
medlemiförbestyrkandeavmedlemskapsamtyttrande.

Omduintekangenomföradenkursdublivitantagen
till,gedååterbudigodtid.Dåhinnerviantanågonsom
stårpåreservplats.

Denregionalaverksamhetenarrangerasavvåraför
bundochgenomförsoftastunderhelger.Kurserna
vändersigförstochfrämsttillboendeinomregionen.

Datumochplatserärendastpreliminäradåkurs
katalogen ges ut.

Merinformationomrespektivekurserhållsavkurs
anordnandeförbundsamtpådengemensammaut
bildningsportalenförfrivilliga–frivilligutbildning.se.
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RESA TILL KURS
Grundprincipenärfriresamellanbostadenoch
kursplatsen.

Vidfärdmedegenbilfårduresekostnadsersättning
med18.50kr/mil.Vidlängreresorgörsenpris
jämförelsemotvaden2.klasstågbiljettkostar.

Föratthållanedresekostnadernabördeltagarefrån
sammaområdesamåkaisåstorutsträckningsom
möjligt.

Vidbehovavresabokasdettaavdeltagaresjälvefter
överenskommelsemedkursanordnandeförbund.
Ersättningförutläggbetalasutefterkurs.

GAMMALT

FÖRMÅNER UNDER KURS
DensomärmedleminågotavFörsvarsutbildarnasför
bundellerannanfrivilligförsvarsorganisationochdeltar
iutbildningfårfriresa,uppehälleocheventuelltutrust
ning.

Underkurstidenärmanförsäkradocherhållerdag
ersättning.

Ungdomarerhålleringendagersättning.
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kurskod kurs datum plats förbund

Region Syd

G 09510 VERKSAMHETSSÄKERHET 17-19 mars Göteborg Älvsborg

Region Mitt

C 07302 TOLKUTBILDNING – REPETITION 18-19 mars Uppsala Militärtolkarna

Region Norr

G 09510 VERKSAMHETSSÄKERHET 11 feb Umeå Västerbotten

C 09142 VINTERTJÄNST 03-05 mars Boden Norrbotten

C 09718 UNGDOMSINSTRUKTÖR, DEL 1

UNGDOMSINSTRUKTÖR, DEL 2

24-26 mars

19-21 maj

Umeå Västerbotten
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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.

MilitarY WeeKend  
För dig som vill prova på i Försvaret

Kurskod G 07112

• 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



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


