Kurser

sommar och höst 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 Försvars
makten eller Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap (MSB) och du får, beroende på utbild
ningens 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 specialist
befattning i hemvärnet med de nationella skydds
styrkorna eller att du avser söka en befattning i
insatsorganisationen. Antagningskraven varierar
för de olika kurserna.
I kurskatalogen finner du ett flertal utmanande och
lärorika kurser som kommer att höja din kompetens.
Är du ungdom och har genomfört grundutbildning
på regional eller lokal nivå så har du möjlighet att
delta vid någon av våra veckokurser för ungdomar
under sommar- och höstlovet.
Varje kurs med Försvarsutbildarna är unik beroende
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 kursinnehåll.
Gemensamt för all utbildning är att du kommer att
öka din kompetens och utveckla nya kunskaper. På
våra kurser finns det deltagare från flera olika fri
villiga 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 Försvars
utbildarna eller någon annan frivillig försvars
organisation. 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.
Anders Gustafsson
Utbildningschef
Försvarsutbildarna

Foto: Pierre Alpstranden, Niklas Ehlén/Försvarsmakten, Per Klingvall, Rebecca Landberg/Försvarsmakten, Per Lunqe, Christer Nilsson, Irma
Palm, Maria Petrén, Roger Rådström, Magnus Starseth, Björn Svensson, Ronny Svensson, Anna Torndahl, Peter Wallenberg och Lars Westerström.
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central utbildning
ANSÖKAN TILL KURS
Ansökan ska vara hos Försvarsutbildarna senast
15 april 2017, om inte annat anges.
Ansökan kan skickas med e-post eller brev.
Antagningsbesked ges senast 20 maj 2017 via
e-post, om inte annat anges.
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 försvarsorganisa
tioner 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
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
förbund eller annan frivillig försvarsorganisation
och deltar i utbildning får fri resa, uppehälle och
eventuellt låna utrustning.
Under kurstiden är man försäkrad och erhåller
dagpenning som motsvarar 90 % av sjukpenning
grundande inkomst (SGI).
Ungdomar erhåller ingen dagpenning.
För mer information, se Försvarsutbildarnas hem
sida under ”Utbildning/Förmåner”.

RESA TILL KURS
Grundprincipen är fri resa mellan bostaden och
kursplatsen.
Tillsammans med antagningsbeskedet följer
en resebeställningsblankett som omgående ska
fyllas i och skickas till angiven resebyrå, om
behov av resa finns. 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 prisjämförelse med tåg och om resan
blir för dyr är det tåg som gäller.
Vid färd med egen bil utbetalas resekostnads
ersättning 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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grundUTBILDNING
GU-F (GRUNDLÄGGANDE SOLDAT
UTBILDNING FÖR FRIVILLIGA)
Kurskod G17111
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 CBRNsoldat, eller genomföra kursen som förberedelse inför grund
läggande instruktörsutbildning.
Kursen präglas av högt tempo med fysiskt och psykiskt
ansträngande tjänst, bl a är målbilden att du ska kunna
springa 2 kilometer på 11 minuter och 35 sekunder. Kursen
innehåller bl a sjukvårdstjänst, 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.
Du ska ha ett utbildningsavtal med Försvarsmakten och därmed
även genomgått säkerhetsprövning inklusive registerkontroll.

6

För ytterligare information kontakta ditt förbund/organisation.
Senast 9 veckor innan kursstart ska ansökan vara hos
Försvarsutbildarna.
vecka

startdatum

slutdatum

plats

18-20

2017-05-05

2017-05-19

Fårö, Gotland

19-20

2017-05-07

2017-05-21

Boden

27-28

2017-07-01

2017-07-14

Villingsberg,
Örebro

28-29

2017-07-08

2017-07-21

Revingehed, Lund

33-34

2017-08-12

2017-08-25

Kvarn, Borensberg

33-34

2017-08-12

2017-08-25

Falun

34-35

2017-08-19

2017-09-01

Marma, Gävle

35-36

2017-08-26

2017-09-08

Marma, Gävle

36-37

2017-09-02

2017-09-15

Eksjö

37-38

2017-09-10

2017-09-23

Ånn, Östersund

42-43

2017-10-14

2017-10-27

Halmstad

48-49

2017-11-25

2017-12-08

Umeå

SJUKVÅRDSUTBILDNING

SJUKVÅRDSUTBILDNING – GRUNDKURS 1
Kurskod C11202

SJUKVÅRDSGRUPPCHEF – GRUNDKURS
Kurskod C11201
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 övningar. 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

26-27

2017-06-27

2017-07-06

Tylebäck,
Halmstad

31-32

2017-08-05

2017-08-14

Fårö, Gotland

34-35

2017-08-26

2017-09-04

Fårö, Gotland

Kursen syftar till att ge dig grundläggande kompetens inom
försvarsmedicin. Du ska ha genomfört militär grundutbildning,
minst GU-F, samt ha ett utbildningsavtal med ditt förband med
placering som sjukvårdare i förbandet.
Du lär dig rädda liv och ta hand om skadade och sjuka under
beredskap och krig. Utbildningen gör även dig väl lämpad att
göra en insats vid olyckor i fredstid.
Din huvudsakliga uppgift som sjukvårdare i Försvarsmakten
är att hjälpa legitimerad sjukvårdspersonal att behandla
skadade och sjuka. Du ska kunna göra ett första akut
omhändertagande själv men arbetar oftast tillsammans med
andra. I sjukvårdsgruppen ingår vanligtvis en sjuksköterska,
förare och flera sjukvårdare.
Grundkursen för sjukvårdare är uppdelad på två utbildnings
tillfällen, grundkurs 1 och 2. Bägge ska genomföras inom 18
månader.
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

24-25

2017-06-13

2017-06-22

Tylebäck,
Halmstad

27-28

2017-07-10

2017-07-19

Fårö, Gotland

41-43

2017-10-14

2017-10-23

Falsterbo, Malmö

44-46

2017-11-04

2017-11-13

Falsterbo, Malmö
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SJUKVÅRDSUTBILDNING – GRUNDKURS 2
Kurskod C11203
Kursen syftar till att ge dig grundläggande kompetens inom
försvarsmedicin. Du ska ha genomfört militär grundutbildning,
minst GU-F, samt ha ett utbildningsavtal med ditt förband med
placering som sjukvårdare i förbandet.
Du lär dig rädda liv och ta hand om skadade och sjuka under
beredskap och krig. Utbildningen gör även dig väl lämpad att
göra en insats vid olyckor i fredstid.
Din huvudsakliga uppgift som sjukvårdare i Försvarsmakten
är att hjälpa legitimerad sjukvårdspersonal att behandla
skadade och sjuka. Du ska kunna göra ett första akut
omhändertagande själv men arbetar oftast tillsammans med
andra. I sjukvårdsgruppen ingår vanligtvis en sjuksköterska,
förare och flera sjukvårdare.
Grundkursen för sjukvårdare är uppdelad på två utbildnings
tillfällen, grundkurs 1 och 2. Bägge ska genomföras inom 18
månader.
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.
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vecka

startdatum

slutdatum

plats

26-27

2017-06-27

2017-07-06

Tylebäck,
Halmstad

31-32

2017-08-05

2017-08-14

Fårö, Gotland

34-36

2017-08-26

2017-09-04

Fårö, Gotland

CBRN-UTBILDNING
CBRN – GRUNDKURS

CBRN – REKOGNOSERING/SANERING

Kurskod C19140

Kurskod C19324

CBRN står för kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära hot.
Kursen syftar till att du ska erhålla grundläggande kunskaper i
skydd mot dessa stridsmedel för att kunna överleva CBRNanfall och för att kunna bidra till förbandets överlevnadsförmåga och operationsduglighet i CBRN-miljö.
Kursen är obligatorisk för blivande rekognoserings- eller
saneringssoldater i hemvärnet.
Förkunskaper: Kursen är lämplig för all militär personal.
vecka

startdatum

slutdatum

plats

27

2017-07-02

2017-07-08

Falsterbo, Malmö

Kursen syftar till att förbereda och träna soldater och chefer
att lösa CBRN-plutonens uppgifter enligt krigsförbands
specifikationen. Under utbildningen tränas både enskild
färdighet samt gruppens metodik och organisation i lösande
av plutonens huvuduppgifter. Kursen är även lämplig för
kompani- och bataljonsledningar.
Förkunskaper: Du ska ha genomfört CBRN – grundkurs med
godkänt resultat.
vecka

startdatum

slutdatum

plats

28

2017-07-09

2017-07-15

Revingehed,
Lund

CBRN – INSTRUKTÖR
Kurskod C16020
Kursen syftar till att du ska kunna utbilda i grundläggande
CBRN-kunskap (motsvarande CBRN – grundkurs och CBRN
under GU-F).
Kursen är lämplig för blivande instruktörer och personal i
CBRN-befattning. Kursen är även lämplig som repetitionskurs
för redan utbildade CBRN-instruktörer.
Förkunskaper: Du ska ha genomfört CBRN – grundkurs samt
grundläggande instruktörsutbildning med godkänt resultat.
vecka

startdatum

slutdatum

plats

26-27

2017-06-26

2017-07-08

Falsterbo, Malmö
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SPECIALUTBILDNING
COM HELG

FÄLTARBETEN – GRUNDER

Kurskod C17404

Kurskod C13354

Kursen genomförs i seminarieform över en weekend. Under
weekenden får du veta det senaste på försvarsområdet med
fokus på strategisk kommunikation, cyberkrigföring, informationsoperationer med mera. Du får höra hur Sveriges politiska
ledning ser på dessa frågor och du får lyssna till de främsta
experterna på olika områden.

Kursen syftar till att ge dig en grundläggande kunskap och
förståelse för fältarbetenas specifika egenskaper, effekter och
möjligheter. Målet med utbildningen är att du efter genomförd
utbildning ska kunna placeras som hemvärnspionjärsoldat.

Kursen/seminariet vänder sig till dig som är verksam som
kommunikatör inom Försvarsmakten och andra myndigheter,
till frivilliga informatörer/kommunikatörer inom totalförsvarets
ram och till dig som är informatör inom Hemvärnet.
Förkunskaper: Kännedom om Sveriges militära och civila
krisberedskap gör det lättare för dig att ta till dig kunskapsförmedlingen under weekenden.
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vecka

startdatum

slutdatum

plats

31

2017-08-05

2017-08-06

Falsterbo, Malmö

Kursen riktar sig till hemvärnssoldater som ska placeras i
fältarbetsbefattning och kvalificerar till fördjupningsutbildning
inom fältarbetsområdet.
Förkunskaper: Du ska ha genomfört värnplikt eller grundläggande militär utbildning (GMU/GU).
Ansökan ska gå via egen förbandschef som ska godkänna
och ge yttrande innan den skickas till Försvarsutbildarna.
vecka

startdatum

slutdatum

plats

35

2017-08-28

2017-09-03

Falun

FÄLTARTIST – GRUNDKURS

FÄLTARTIST – REPETITIONSKURS

Kurskod C17162

Kurskod C17402

Kursen syftar till att ge dig grundläggande kompetens för att
kunna tjänstgöra i en fältartistbefattning och delta i fältartist
uppdrag, framförallt nationellt.

Kursen syftar till att du repeterar dina kunskaper från grundoch fördjupningskursen för att kunna tjänstgöra i en fältartistbefattning och delta i fältartistuppdrag både nationellt och
internationellt.

Förkunskaper: Du ska vara professionell utövare i underhåll
ningsbranschen samt vara medlem i Försvarets Fältartister.
vecka

startdatum

slutdatum

plats

32

2017-08-06

2017-08-12

Falsterbo, Malmö

Förkunskaper: Du ska ha genomfört Fältartist grund- och
fördjupningskurs med godkänt resultat.
vecka

startdatum

slutdatum

plats

32

2017-08-06

2017-08-12

Falsterbo, Malmö

FÄLTARTIST – FÖRDJUPNINGSKURS
Kurskod C17363
Kursen syftar till att fortbilda och uppdatera de fältartister
som redan har en grundläggande kompetens som fältartister.
Kursen ska höja nivån på din kompetens när det gäller tjänstgöring i nationella och internationella fältartistuppdrag.
Förkunskaper: Du ska ha genomfört Fältartist – grundkurs
med godkänt resultat.
vecka

startdatum

slutdatum

plats

32

2017-08-06

2017-08-12

Falsterbo, Malmö

Gemensamt för samtliga Fältartistkurser är att du ska vara medlem i Försvarets Fältartister samt vara professionell utövare
i underhållningsbranschen. Betald medlemsavgift är ett krav. Ansökan ska vara hos Fältartisterna senast 2017-05-08.
Ansökan till kurs kan endast göras med Fältartisternas egen ansökningsblankett. Blanketten finns för nedladdning på
www.faltartisterna.se
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FÄLTKOCK - GRUNDKURS

KURS I KRIGSFÖRBANDSPLANERING

Kurskod C19515

Kurskod H11515, Kod PRIO MAHGK2011515

Som fältkock är det din uppgift att planera och servera tre måltider om dagen till soldaterna i ditt förband. Tillsammans med
ditt arbetslag arbetar du i skift för att förbereda måltiderna,
som antingen serveras på plats vid kokplatsen eller förbereds
för att skickas ut till soldaterna i fält. På så sätt är det du som
tillför förbandet energi och ser till att ni kan arbeta uthålligt.

Syftet med kursen är att du, oberoende av befattning, ska få
en ökad förståelse och förmåga att planera verksamhet inom
eget förband och därmed bidra till att förbandet utvecklas.
Kursen omfattar bland annat hur KFÖ-systemet och mobil
isering/beredskapsplanering påverkar och utvecklar eget
förband, planering och genomförande av krigsförbandsövning
(KFÖ), militärregions sätt att lösa uppgifter samt hur militärregion avser leda hemvärnsbataljoner, krigsförbandsvärdering
(KFV), stridsteknik vid kompani och pluton vid tagande av
objekt, krigsförbandsspecifikation (KFS), beredskapsgrader,
typinsatser, förbandsutvecklingsplanering, personalutvecklings
planering samt styrdokument för Hemvärnets övnings- och
utbildningsverksamhet.

Efter avslutad kurs ska du under ledning av kokgruppchef
kunna tjänstgöra som fältkock i kokgrupp med följande färdigheter och förmåga.
• Ha grundläggande förståelse för förplägnadstjänst i fält.
• Kunna ta emot, förvara och tillreda råvaror/livsmedel samt
att använda recept.
• Kunna hantera förekommande fältkockmateriel.
• Kunna genomföra utspisning av förband i fältmiljö.
• Förmåga att genomföra vård av fältkockmateriel.
• Genomföra HAACP egenkontrollprogram.
Förkunskaper: Du ska ha genomfört militär grundutbildning
samt ha en kommande befattning som fältkock i hemvärnet.
Senast 6 veckor före kursstart ska ansökan vara hos Försvars
utbildarna.
vecka

startdatum

slutdatum

plats

18-19

2017-05-06

2017-05-14

Härnösand

Kursen genomförs av Försvarsutbildarna på uppdrag av och i
samarbete med HvSS.
Förkunskaper: Kursen är öppen för dig som är placerad i
befattning som hvbataljonchef/stf, stabchef, hvkompanichef/
stf, sektionschefer i bataljonsstab samt kvartermästare på
kompani. I mån av plats kan även plutonchefer/stf delta.
Ansökan ska gå via egen Utbildningsgrupp som ska
godkänna och ge yttrande innan den skickas till HvSS.
vecka

startdatum

slutdatum

plats

24

2017-06-11

2017-06-16

Tylebäck,
Halmstad

34

2017-08-20

2017-08-25

Tylebäck,
Halmstad

KURS HV INFO
Försvarsutbildarna/Criscom har fått uppdraget att rekrytera och utbilda till den nya befattningen HV Info som tillförs
samtliga Hemvärnsbataljoner 2018-01-01.
Vi planerar att genomföra den första pilotutbildningen för HV Info på Falsterbo kursgård i Höllviken den 5-11 november 2017.
Ett krav för att kunna antas till pilotutbildningen är att du har genomfört grundläggande militär utbildning, t ex GU-F.
Intresserad? Skicka ett mail till info@forsvarsutbildarna.se för ytterligare information.
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SPRÅKKURS FÖR TOLKAR – TILLÄMPNING

MEDIA GAMING

Kurskod C17301

Kurskod C19185

Kursen syftar till att ge tillämpad övning av kunskaper i språk
relevanta för Försvarsmaktens behov. Sökbara språk är ryska,
arabiska, dari/persiska och franska.

Kursen syftar till att du efter genomförd utbildning ska kunna
delta i en Media Gaming-grupp i Försvarsmaktens övningar.
Media Gaming används för att under övning ge en realistisk
bild av hur omvärlden/media reagerar och agerar i en konflikt
situation.

Förkunskaper: Du ska ha genomfört militärtolkutbildning i
respektive språk inom Försvarsmakten eller ha motsvarande
erfarenhet från språkbefattning, exempelvis i Försvarsmaktens
utlandsmissioner.
vecka

startdatum

slutdatum

plats

27

2017-07-02

2017-07-07

Tylebäck,
Halmstad

SPRÅKKURS FÖR TOLKAR – REPETITION
Kurskod C17302

Kursen innehåller både teoretiska och praktiska moment, till
exempel intervjuteknik, feedback, risk- och kriskommunikation,
övningsplanering och genomförande av Media Gaminginsatser.
Förkunskaper: Du ska arbeta eller ha grundläggande kunskaper
som informatör alternativt journalist eller annan motsvarande
utbildning.
vecka

startdatum

slutdatum

plats

31

2017-07-30

2017-08-05

Falsterbo, Malmö

Kursen syftar till att repetera kunskaper i språk relevanta för
Försvarsmaktens behov. Sökbara språk är ryska, arbiska, dari/
persiska och franska.
Förkunskaper: Du ska ha genomfört militärtolkutbildning i
respektive språk inom Försvarsmakten eller ha motsvarande
erfarenhet från språkbefattning, exempelvis i Försvarsmaktens
utlandsmissioner.
vecka

startdatum

slutdatum

plats

26

2017-06-25

2017-06-30

Tylebäck,
Halmstad
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FUNKTIONÄRSUTBILDNING
Försvarsutbildarna genomför årligen en veckas utbildning för de som är eller ska bli funktionärer i
organisationen. Funktionärsutbildningen består av två linjer: utbildning och allmän. Delar av utbildningen
genomförs gemensamt, eftersom samverkan mellan olika funktionärer är mycket viktigt. Informations
tjänst och rekrytering kommer att vara en integrerad del i linjerna.
Sista ansökningsdag för funktionärsutbildningen är 2017-04-30.

FUNKTIONÄRSKURS – ALLMÄN

UNGDOMSLEDARE – GRUNDKURS

Kurskod C19601

Kurskod C19708

Kursen syftar till att ge dig grundläggande kunskaper för att
inom förbund eller förening leda eller delta i arbetet i styrelsen.
Kursen innehåller inslag av både föreningsteknik och stöd för
ekonomi- och verksamhetsplanering samt för hur arbetet leds
i ett förbund eller förening.

Kursen syftar till att ge dig grundläggande duglighet som ungdomsledare. Kursen inriktas mot grundläggande bestämmelser
och kunskaper för att planera och leda en ungdomsavdelning.

Förkunskaper: Du ska vara eller på väg att bli funktionär inom
förbund alt förening, t ex ordförande eller kassör.
vecka

startdatum

slutdatum

plats

31

2017-07-29

2017-08-04

Tylebäck,
Halmstad

Kursen är till för blivande ungdomsledare eller ställföreträdande
ungdomsledare och är en förutsättning för att inneha befattningen.
Förkunskaper: Du ska ha genomfört militär grundutbildning samt
genomfört grundläggande instruktörsutbildning med godkänt
resultat eller ha motsvarande validerade kunskaper och utbildning.
vecka

startdatum

slutdatum

plats

31

2017-07-29

2017-08-04

Tylebäck,
Halmstad

FUNKTIONÄRSKURS – UTBILDNING
Kurskod C19602
Kursen syftar till att ge dig grundläggande kunskaper för att
inom förbund eller förening leda och medverka i det administrativa arbetet i samband med utbildnings- och ungdomsverksamhet. Under kursen får du bl.a. lära dig utbildningsplanering
och samverkan med Försvarsmakten.
Förkunskaper: Du ska vara eller på väg att bli funktionär inom
förbund alt förening, t ex utbildningsansvarig eller sekreterare.

14

vecka

startdatum

slutdatum

plats

31

2017-07-29

2017-08-04

Tylebäck,
Halmstad

UNGDOMSLEDARE – FÖRDJUPNINGSKURS
Kurskod C19709
Kursen genomförs som en konferens och syftar till att fortbilda och uppdatera ungdomsledare och utbildningsledare
ungdom för att ge dessa ökade kunskaper om nya och befintliga bestämmelser för ungdomsverksamheten.
Förkunskaper: Konferensen riktar sig till Ungdomsledare (ställföreträdande Ungdomsledare) samt Utbildningsledare Ungdom
vecka

startdatum

slutdatum

plats

31

2017-07-29

2017-07-31

Tylebäck,
Halmstad

INSTRUKTÖRSUTBILDNING
INSTRUKTÖR – FYSISKT STRIDSVÄRDE

SKJUTINSTRUKTÖR – Pistol 88 (Block A)

Kurskod G17209

Kurskod C19516

Syftet med kursen är att utbilda instruktörer som kan ta ansvar
för planering och genomförande av utbildning i fysiskt stridsvärde vid bl a Grundläggande soldatutbildning för frivilliga
(GU-F), samt kunna genomföra konditions- och styrketester.
Målet med kursen är att du ska kunna vara provledare för
löptest 2000 m, biptest och multitest styrka. Dessutom ska
du kunna förmedla behovet av konditions- och styrketräning
samt näringslära, i syfte att bibehålla stridsvärdet.
Förkunskaper: Du ska ha genomfört grundläggande instruktörs
utbildning med godkänt resultat eller ha motsvarande
validerade kunskaper och utbildning.
Senast 6 veckor före kursstart ska ansökan vara hos
Försvarsutbildarna.
vecka

startdatum

slutdatum

plats

24

2017-06-16

2017-06-18

Karlberg,
Stockholm

INSTRUKTÖR – GU-F
Kurskod C19512

Kursen syftar till att du som instruktör ska kunna planera,
genomföra och utvärdera grund- och skjutövningar med
grupp. Skjutövningarna genomförs med pistol 88 på av
Försvarsmakten godkända skjutbanor eller fasta skjutplatser
på skjutfält. Du ska dessutom få kompetens att kunna vara
biträde/säkerhetskontrollant vid skjutövningar på skjutfält
(FUSA). Kursen innehåller såväl praktiska som teoretiska
moment.
Eftersom kursen tar upp generella bestämmelser ska
kompletterande utbildning i lokala bestämmelser genomföras
efter kursen. Kursen är lämplig för alla som ska vara instruktörer vid skjutningar inom egen organisation och förening/
förbund.
Förkunskaper: Du ska ha genomfört grundläggande instruktörs
utbildning med godkänt resultat eller ha motsvarande
validerade kunskaper och utbildning. Dessutom ska du ha en
godkänd brukarutbildning på pistol 88 (block A eller B) samt
bifoga intyg på att kompetensskjutning genomförts under
2017.
vecka

startdatum

slutdatum

plats

26

2017-06-25

2017-07-02

Revingehed,
Lund

Kursen syftar till att utbilda allmäninstruktörer som ska tjänst
göra vid kursen Grundläggande soldatutbildning för frivilliga
(GU-F). Kursen omfattar instruktörsutbildning i de moment
som en allmäninstruktör genomför under en GU-F, exempelvis
exercis, strid, inre tjänst, fysiskt stridsvärde och förläggnings
tjänst.
Förkunskaper: Du ska ha genomfört grundläggande instruktörs
utbildning med godkänt resultat eller ha motsvarande valider
ade kunskaper och utbildning.
Senast 8 veckor före kursstart ska ansökan vara hos
Försvarsutbildarna.
vecka

startdatum

slutdatum

plats

19

2017-05-07

2017-05-12

Ånn, Östersund

37

2017-09-10

2017-09-15

Ånn, Östersund

15

ungdomSUTBILDNING
För ungdomar i andra frivilliga försvarsorganisa
tioner motsvarar 1 romb genomförd grundkurs,
vilket innebär att du varit med i ungefär 1 år och
deltagit i minst 80 timmar i organisationens ung
domsverksamhet.
2 romber motsvarar genomförd fortsättningskurs,
vilket innebär att du varit med i ungefär 2 år och
deltagit minst 80 timmar per år i organisationens
ungdomsverksamhet.
3 romber motsvarar ledarskapskurs (eller likställd
verksamhet), vilket innebär att du varit med i
ungefär 3 år och deltagit minst 80 timmar per år i
organisationens ungdomsverksamhet.

UNGDOMSKURS – TEMA ARMÉ
Kurskod C19725
Vill du veta mer om Armén? Då är det här kursen för dig!
Under en intensiv och händelserik vecka kommer du att få en
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inblick i vad som sker på Arméförbanden och vad det innebär
att tjänstgöra i Försvarsmakten. Du kommer att bo i logement
på ett arméförband och under veckan kommer du bl.a. att
genomföra studiebesök, prova på olika militära aktiviteter, bo
en natt i tältförläggning, få yrkesinformation samt tillfälle att
se på materiel och fordon som finns inom Armén.
Förkunskaper: Kursen vänder sig till både till dig som inte varit
med i en frivillig försvarsorganisation tidigare, och dig som är
aktiv som ungdom i en frivillig försvarsorganisation. För att
söka kursen ska du ha fyllt 15 år och bo i ett län, eller när
liggande län, där kursen genomförs.
Inget medlemskap krävs och du har fri kost och logi under
kursen samt fria resor.
Din ansökan ska vara hos Försvarsutbildarna senast sex
veckor före kursstart.
vecka

startdatum

slutdatum

plats

25

2017-06-18

2017-06-22

Skövde

25

2017-06-18

2017-06-22

Halmstad

25

2017-06-18

2017-06-22

Boden

UNGDOMSKURS – TEMA FJÄLL

UNGDOMSKURS – TEMA OFFICER

Kurskod C19710

Kurskod C19723

Kursen syftar till att du ska få grundläggande fjällkunskaper.
Du får bl.a. kunskap om lämplig utrustning i ödemarks- och
fjällterräng, hantering och vård av utrustning, fjällorientering
med kartläsning, växter och djurliv samt “fjällvett”.
Förkunskaper: Du ska ha genomfört grundläggande ungdoms
utbildning och erhållit tygmärke med minst 1 romb.
Ansökan ska gå via egen ungdomsledare som ska godkänna
och ge yttrande innan den skickas till Försvarsutbildarna.
vecka

startdatum

slutdatum

plats

31

2017-07-30

2017-08-04

Ånn, Östersund

UNGDOMSKURS
– TEMA LUFTVÄRN OCH TEKNIK
Kurskod C19726
Vi vill ge dig en möjlighet att få inblick i vad som sker på Luftvärnsregementet och Försvarsmaktens tekniska skola samt
vad det innebär att tjänstgöra i Försvarsmakten.
Du kommer att bo på logement och vara aktiv under hela
veckan, även på kvällarna. Veckan innehåller studiebesök,
idrott, prova på olika militära aktiviteter, yrkesinformation,
information om utlandstjänstgöring samt tillfälle att se på
materiel och fordon som finns inom Försvarsmakten.
Förkunskaper: Du ska ha genomfört grundläggande ungdoms
utbildning och erhållit tygmärke med minst 1 romb.
Ansökan ska gå via egen ungdomsledare som ska godkänna
och ge yttrande innan den skickas till Försvarsutbildarna.
vecka

startdatum

slutdatum

plats

44

2017-10-30

2017-11-03

Halmstad

Med denna kurs får du en introduktion och unik inblick i officersyrket vid Militärhögskolan Karlberg. Under kursen kommer
du att få träffa kadetter vid officersprogrammet. Lärare
kommer ur Försvarshögskolan och utbildar till vardags bliv
ande officerare.
Under veckan kommer du även att delta i ledarskapsutbildning
och få kunskap om hur grupper bildas samt förändras över
tiden. Varje dag genomförs fysisk träning varvat med tränings
lära. Att bygga upp sin fysik är en viktig del av utbildningen.
Förkunskaper: Du ska ha varit aktiv i ungdomsverksamheten i
tre år och erhållit tygmärke med minst 3 romber. Du ska vara
elev vid ett program i gymnasieskolan med slutmål allmän
högskolebehörighet samt ha lägst betyg E i idrott. Kursen är
fysiskt krävande så god kondition krävs samt att du är fullt frisk.
Ansökan ska gå via egen ungdomsledare som ska godkänna
och ge yttrande innan den skickas till Försvarsutbildarna.
vecka

startdatum

slutdatum

plats

44

2017-10-29

2017-11-03

Karlberg,
Stockholm

UNGDOMSKURS – TEMA SOMMAR
Kurskod C19701
Kursen syftar till att du ska få en god inblick i olika tjänste
grenar som finns inom Försvarsmakten. Du kommer bland
annat att få prova på överlevnadsmoment, CBRN, spanings
tjänst, försvarsmedicin, koktjänst, sjötjänst (vedettbåt) och
stridsfordonstjänst (orientering om bland annat Pansarterräng
bil 360, Stridsfordon 90 och stridsvagn 122). Dessutom
kommer du få genomföra en kamratmarsch samt få orientering
om officers- och soldatyrket.
Förkunskaper: Du ska ha genomfört grundläggande ungdoms
utbildning och erhållit tygmärke med minst 1 romb.
Ansökan ska gå via egen ungdomsledare som ska godkänna
och ge yttrande innan den skickas till Försvarsutbildarna.
vecka

startdatum

slutdatum

plats

24-25

2017-06-16

2017-06-22

Falsterbo, Malmö

17

UNGDOMSKURS
– TEMA SPECIALISTOFFICER

UNGDOMSKURS
– TEMA ÖVERLEVNAD SERE A

Kurskod C19722

Kurskod C19706

I samarbete med Militärhögskolan Halmstad, vill vi bjuda in dig
till en spännande kurs på temat specialist- och reservofficer.
Du får under några dagar möjligheten att lära dig mer om
reservofficersutbildningen. Under kursveckan får du testa på
hur det kan vara att läsa till reservofficer (inriktning specialistofficer), genom olika moment och utbildningspass. Dessutom
får du veta mer om vad det innebär att jobba som reservofficer.

Kursen syftar till att du ska få nyttiga överlevnadskunskaper
under barmarksförhållanden. Du får bl.a. kunskap om hur man
gör upp eld, renar vatten, bygger skydd för övernattning samt
vilka växter som är ätliga och hur man tillagar dem. Efter
genomförd och godkänd utbildning får du utbildningsbevis
SERE A (SERE är en militär förkortning för Survival, Evasion,
Resistance, Escape).

Förkunskaper: Du ska ha erhållit tygmärke med minst 3 romber
alternativt genomfört motsvarande ledarskapsutbildning.

Förkunskaper: Du ska ha genomfört grundläggande ungdoms
utbildning och erhållit tygmärke med minst 1 romb.

Ansökan ska gå via egen ungdomsledare som ska godkänna
och ge yttrande innan den skickas till Försvarsutbildarna.

Ansökan ska gå via egen ungdomsledare som ska godkänna
och ge yttrande innan den skickas till Försvarsutbildarna.

vecka

startdatum

slutdatum

plats

vecka

startdatum

slutdatum

plats

26

2017-06-26

2017-06-30

Halmstad

24-25

2017-06-17

2017-06-22

Väddö, Stockholm

UNGDOMSKURS – TEMA SPRÅK
Kurskod C19719
Prova på att vara militärtolk! Kursen syftar till att ge dig en
inblick i utbildningen till specialistofficer och militärtolk. Du
kommer att på ett realistiskt och autentiskt sätt få språk
utbildning i ett av de språk som man utbildar i på Tolkskolan.
Utbildningen kommer även att innehålla praktiska moment där
du får praktisera nyvunna kunskaper. I kursen medverkar
personal som genomfört utbildning vid Tolkskolan. De kommer
bland annat att berätta om sina erfarenheter från utbildningen.
Förkunskaper: Stort språkintresse och studievana. Du ska ha
läst minst ett främmande språk i skolan förutom engelska.
Du måste vara medlem i en frivillig försvarsorganisation.

18

vecka

startdatum

slutdatum

plats

26

2017-06-25

2017-06-29

Tylebäck,
Halmstad

UNGDOMSSKOLA
Kurskod C19724
Ungdomsskolan genomförs med fyra inriktningar.
BASKURS: Du som är ny i verksamheten får de grundläggande
kunskaper och färdigheter du behöver för att gå vidare i vår
utbildning; sjukvård, sambandstjänst, förläggningstjänst,
fysisk träning och mycket annat.
Förkunskaper: Du är ny i verksamheten, har genomfört intro
duktionskurs och fått ut din militära utrustning.
FÖRDJUPNINGSKURS: Den riktar sig till dig som genomfört
baskursen och vill fördjupa dina kunskaper och färdigheter
ytterligare.

SPECIALKURSER: De är inte fastställda när kurskatalogen
trycks. Inriktningar och förkunskaper för specialkurserna
kommer att publiceras på frivilligutbildning.se när de är
fastställda.
Ansökan ska gå via egen ungdomsledare som ska godkänna
och ge yttrande innan den skickas till Försvarsutbildarna.
vecka

startdatum

slutdatum

plats

44

2017-10-29

2017-11-04

Falsterbo, Malmö

Förkunskaper: Du ska ha genomfört grundläggande ungdoms
utbildning och erhållit tygmärke med minst 1 romb.

19

Välkommen på

Military Camp!

Under en intensiv vecka kommer du som går i gymnasiet att
få veta mer om samhällets försvar genom besök vid bl.a.
Arméförband, Marinförband, Flygvapenförband samt besök vid
Polismyndighet och Räddningstjänst m.fl. Vid besöken kommer
du också att få en bra bild över vilka uppgifter dessa enheter
har och vilka yrkesutbildningar och andra utbildningar som
Försvarsmakten, Polis och Räddningstjänst har att erbjuda dig.
Under veckan kommer du också att få information om de
frivilliga försvarsorganisationernas olika verksamheter och
utbildningar.
Förkunskaper: Military Camp vänder sig i första hand till dig
som går i gymnasiet och är mellan 16-20 år, bor i det län eller

20

närliggande län som kursen genomförs och som tidigare inte
har deltagit i frivilligförsvarets ungdomsverksamhet.
Inget medlemskap krävs och du har fri kost och logi under
kursen samt fria resor.
Din ansökan till Military Camp ska vara hos Försvarsutbildarna
senast sex veckor före kursstart.
vecka

startdatum

slutdatum

plats

44

2017-10-29

2017-11-03

Karlskrona

44

2017-10-29

2017-11-04

Kvarn, Borensberg

44

2017-10-30

2017-11-03

Umeå

totalförsvars
information
Försvarsinformation är en av grundpelarna i den
frivilliga försvarsverksamheten. Kurserna i för
svarsinformation omfattar två steg som inleds med
en grundläggande utbildning för att främst kunna
informera nya medlemmar. Under det andra
fördjupningssteget lär man sig att kunna leda och
utveckla försvarsinformationsverksamheten i sin
egen organisation.

TOTALFÖRSVARSINFORMATION
– GRUNDKURS

TOTALFÖRSVARSINFORMATION
– FÖRDJUPNINGSKURS

Kurskod C09350

Kurskod C19351

Kursen är en regional helgkurs och syftar till att du ska kunna
biträda vid försvarsinformationstillfällen och själv genomföra
introduktion till nya medlemmar.
Kursen syftar till:
• Fördjupning inom ämnena Totalförsvarsinformation, samhällets krisberedskap och informationspåverkan genom
föreläsningar, seminariebehandling och diskussioner.
• Planering och genomförande av totalförsvarsinformations
tillfälle.
Förkunskaper: Du ska ha ett intresse för att fördjupa dig
inom försvarsinformation och ha grundläggande kunskap om
försvarets verksamhet och samhällets krisberedskapssystem.

Kursen är en central fördjupningskurs som syftar till att du
ska kunna driva försvarsinformationsfrågor i eget förbund/
organisation. Det innefattar planering, genomförande och
utvärdering av försvarsinformationstillfällen/seminarier.
Utöver grundkursen tillkommer:
• Fördjupning inom alla delområden.
• Hålla egna lektioner inom delområde.
• Försvarsfrågor i politiken.
• Media och kriskommunikation.
• Aktuell omvärldsutveckling.

vecka

startdatum

slutdatum

plats

• Fördjupning i organiserande och genomförande av
försvarsinformation.

18

2017-05-05

2017-05-07

Karlskrona

• Kunskap om hur man får lämpliga föreläsare.

33

2017-08-19

2017-08-21

Karlberg,
Stockholm

37

2017-09-15

2017-09-17

Umeå

Förkunskaper: Du ska ha tidigare kunskaper motsvarande
grundkursen samt vara aktiv och engagerad inom området
försvarsinformation.

45
2017-11-10
2017-11-12
Göteborg
					

vecka

startdatum

slutdatum

plats

26

2017-06-25

2017-07-01

Tylebäck,
Halmstad

32

2017-08-05

2017-08-11

Fårö, Gotland

21

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 förstärkningsresurser.

GRUNDKURS I KRISBEREDSKAP
Kurskod C71106
Försvarsutbildarna genomför tredagars grundkurser i krisberedskap för de som engagerar sig i frivilliga förstärknings
resurser inom civil krisberedskap.
Kursen riktar sig till dig som är medlem i en frivillig försvars
organisation och har, eller är på väg i på, civilt avtal eller som
ska verka som nyckelperson inom en frivillig förstärknings
resurs med civila uppdrag. Exempelvis du som har CBRN- eller
kommunikatörsbefattning, såväl som för dig som är FRGledare eller stabsassistent på en civil myndighet.

LIVSMEDELSSÄKERHET FÖR FRIVILLIGA
Utbildning i livsmedelssäkerhet för frivilliga förstärknings
organisationer på kommunal och regional nivå.

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.

Du som genomfört kursen före 2015 är välkommen att söka
den som repetition och uppdatering av tidigare kunskaper.

Kommunikatörer till
Criscom Basorganisation

Fler kurser tillkommer under året. Se hemsidan för aktuell
information.

22

vecka

startdatum

slutdatum

plats

20

2017-05-19

2017-05-21

Sollentuna,
Stockholm

20

2017-05-19

2017-05-21

Falsterbo, Malmö

24

2017-06-16

2017-06-18

Sollentuna,
Stockholm

42

2017-10-20

2017-10-22

Sollentuna,
Stockholm

46

2017-11-17

2017-11-19

Sollentuna,
Stockholm

Kurskod C71111
Målgrupp är de kommunikatörer som rekryterats till Criscom
Basorganisation med nya uppdrag hos Länsstyrelsen Skåne
och som fristående frivilliga kommunikatörer i basorganisationen. Kursen hanterar hur myndigheter arbetar med informationssamordning, sociala medier, FAQ m m. Dessutom kommer
du få information om hur det är att vara frivillig och vad Bas
organisation, Criscom och Försvarsutbildarnas roll och ansvar
är och hur gränsdragningen mot din uppdragsgivare ser ut.
vecka

startdatum

slutdatum

plats

35

2017-09-01

2017-09-03

Falsterbo, Skåne

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

Repetition och fortbildning
av kriskommunikatörer
Kurskod C71114
Kursen riktar sig till de kommunikatörer som ingår i Bas
organisationen hos Criscom. Särskild inbjudan till kursen
kommer att ske via mail. Under kursen kommer vi att repetera
delar av tidigare kurs i informationssamordning. Dessutom
blir det information av uppdragsgivare, vad är nytt inom
området kriskommunikation och hur kan de frivilliga stärka
respektive organisation framöver. Även Försvarsutbildarna
och Criscom kommer att tala om nyheter och förändringar
gällande frivilliguppdragen för Basorganisationen.
vecka

startdatum

slutdatum

plats

37

2017-09-15

2017-09-17

Stockholm

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.
Se även www.frivilligutbildning.se
för mer information.
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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 www.frivilligutbildning.se.

ANSÖKAN TILL KURS
Ansökningsblanketten ska vara hos Försvarsutbildarna
senast sex veckor före kursstart, om inte annat anges.
Ansökan kan skickas med e-post eller brev.
Antagningsbesked ges senast två veckor före kursstart
via e-post, om inte annat anges.
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 låna
utrustning.
Under kurstiden är man försäkrad och erhåller dag
ersättning.
Ungdomar erhåller ingen dagersättning.

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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MILITARY WEEKEND

För dig som vill prova på i försvaret
Kurskod G07112
Military Weekend är till för dig som är 18 år eller äldre och funderar på om du
ska delta aktivt i Försvarsmaktens verksamhet. 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/mw

26

vecka

startdatum

slutdatum

plats

förbund

14

2017-04-07

2017-04-09

Umeå

Västerbotten

17

2017-04-28

2017-04-30

Kvarn, Borensberg

Östergötland

18

2017-05-05

2017-05-07

Skövde

Skaraborg

18

2017-05-05

2017-05-07

Villingsberg, Örebro

Värmland

19

2017-05-12

2017-05-14

Göteborg

Göteborg

19

2017-05-12

2017-05-14

Livgardet, Stockholm

Stockholm Södermanland

20

2017-05-19

2017-05-21

Eksjö

Norra Småland

22

2017-06-02

2017-06-04

Livgardet, Stockholm

Stockholm Södermanland

24

2017-06-16

2017-06-18

Kosta, Lessebo

Kronoberg

24

2017-06-16

2017-06-18

Fårö, Gotland

Gotland

24

2017-06-16

2017-06-18

Härnösand

Västernorrland

31

2017-08-04

2017-08-06

Karlskrona

Blekinge

32

2017-08-11

2017-08-13

Göteborg

Göteborg

34

2017-08-25

2017-08-27

Falun

Dalarna

36

2017-09-08

2017-09-10

Borås

Älvsborg

36

2017-09-08

2017-09-10

Eksjö

Norra Småland

36

2017-09-08

2017-09-10

Kalmar

Kalmar

37

2017-09-15

2017-09-17

Skövde

Skaraborg

37

2017-09-15

2107-09-17

Boden

Norrbotten

40

2017-10-06

2017-10-08

Berga, Stockholm

Stockholm Södermanland

40

2017-10-06

2017-10-08

Fårö, Gotland

Gotland

41

2017-10-13

2017-10-15

Arvidsjaur

Västerbotten

42

2017-10-20

2017-10-22

Livgardet, Stockholm

Stockholm Södermanland

44

2017-11-03

2017-11-05

Kvarn, Borensberg

Östergötland

45

2017-11-10

2017-11-12

Halmstad

Halland

45

2017-11-10

2017-11-12

Skövde

Skaraborg

47

2017-11-24

2017-11-26

Skredsvik, Uddevalla

Bohuslän-Dal

48

2017-12-01

2017-12-03

Revingehed, Lund

Skåne

49

2017-12-08

2017-12-10

Livgardet, Stockholm

Stockholm Södermanland
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kurskod

kurs

datum

plats

förbund

G09510

Verksamhetssäkerhet

08-09 apr

Göteborg

Älvsborg

C07312

Fysiskt stridsvärde

01-03 sept

Göteborg

Göteborg

G09510

Verksamhetssäkerhet

11-12 nov

Skövde

Skaraborg

C09510

Skjutinstruktör – gevär 22

07-09 juli

Villingsberg, Örebro

Värmland

G09510

Verksamhetssäkerhet

20-22 okt

Strängnäs

Stockholm Södermanland

Region Syd

Region Mitt
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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.
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Våra kursgårdar
FALSTERBO
Telefon
Adress
E-mail
Hemsida

040-45 91 50
Falsterbo Kursgård, Ljungvägen 1, 236 38 HÖLLVIKEN
info@falsterbokursgard.com
www.falsterbokursgard.com

FÅRÖ
Telefon
Adress
E-mail
Hemsida

0498-22 41 33 / 0725-22 41 88
Fårö Kursgård, Mölnor 1905, 624 66 FÅRÖ
info@farokursgard.se
www.farokursgard.se

TYLEBÄCK
Telefon
Adress
E-mail
Hemsida

035-19 18 00
Tylebäck Kursgård, Kungsvägen 1, 302 70 HALMSTAD
info@tyleback.com
www.tyleback.com

LV-BYN VÄDDÖ
Telefon
Adress
E-mail
Hemsida

0176-542 19 / 0708-99 06 32
Kursgården Lvbyn, Ytterskär 2, 764 30 VÄDDÖ
vaddo@forsvarsutbildarna.se
www.forsvarsutbildarna.se/vaddo

ÅNN
Mobil vd
Adress
E-mail
Hemsida

0702-09 02 31
Camp Ånn, Ånn Haråvägen 2, 830 15 DUVED
info@campann.se
www.campann.se
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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 www.frivilligutbildning.se. Där finns mer information om
frivilliga försvarsorganisationer och deras 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

