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Bröder och Systrar! 

 

2015 går mot sitt slut och vi kan se tillbaka på ytterligare ett 

år med försämrad säkerhetspolitisk situation i Sveriges och 

Europas närhet. Oroligheterna i Ukraina fortgår och vi ser 

en ökad kränkning av svenskt territorium såväl i luften som 

till sjöss. Vidare har regeringen återigen givit 

Försvarsmakten möjlighet att kalla in personal för 

repetitionsutbildning där flera av våra medlemmar med stor 

säkerhet berörs. I dagarna gick Dagens Nyheter ut med 

informationen att vår Försvarsminister utsatts för förtal och 

ryktesspridning via olika utländska medier. Situationen kan 

mer och mer i flera avseenden liknas vid den som rådde 

under Kalla kriget. Vi kan också konstatera att för första 

gången på många år har försvarsanslaget ökat vilket är ett 

tydligt trendbrott. Ovan i kombination med ett nationellt 

fokus visar tydligt på situationens allvar. 

Men vi kan också konstatera att Du behövs!  

Du behövs i totalförsvaret och i Försvarsmakten oaktat om 

Du ingår i Hemvärnet, som GSS K/T, som officer eller som 

krigsplacerad pliktpersonal. Jag hoppas att Du vill fortsätta 

och bidra till vårt nationella försvar genom bl.a. Ditt 

medlemskap i Kavalleri- och Jägarförbundet! 

 

Du och Din kompetens behövs! 

 

Fredrik Andersson 
Vice styrelseordförande 



 

 

GENOMFÖRD VERKSAMHET 2015 
 

Förbundet har arbetat intensivt med att skapa bra 

förutsättningar för att kunna tillhandahålla relevant och 

kvalitativ utbildning såväl för Försvarsmakten som 

Försvarsutbildarna. Vi har under 2015 skapat ett fungerande 

kansli för att administrera och hantera planering, 

genomförande och medlemsvård. Vi har inhämtat 

kompetens inom taktiskt omhändertagande av stridsskadad 

(TOS), skjutledare skjutbana, pistolinstruktörsbehörighet 

samt överlevnadsinstruktör. Vi jobbar aktivt mot våra 

uppdragsgivare Försvarsmakten och Försvarsutbildarna och 

målet är att förhoppningsvis kunna genomföra kurs i ”Fria 

Kriget” och kurs i överlevnad (SERE A) i framtiden. Detta 

som ett led i återgången till nationellt fokus och det 

nationella försvaret. Arbetet fortgår. 

 

KavJF har vakans på tre befattningar: 

 

 Rekryterings- och avtalsansvarig (FöUtb) 

 Handläggare försvarsinformation (FöUtb) 

 Veteran- och anhörigstödsansvarig (SMKR) 

 

Är du intresserad av en befattning? Kontakta 

kansliet@kavjf.se 

Paolo Bruno 
Förbundssekreterare 

mailto:kansliet@kavjf.se


PLANERAD VERKSAMHET 

2016 
 

•Förbundsstämma  

•Deltagande i olika marscher 

•Soldatprov 

•Kompetensprov Ak4/5 och pistol 88 

•Utbildning Taktiskt Omhändertagande 

Stridsskadad (TOS) 

•Försvarsinformation och försvarsupplysning 

•Via European Paratroopers Association (EPA) 

ge möjlighet till utbildning i militär 

fallskärmshoppning*.  

•Överlevnadsutbildning 

 

Information delges via KavJf hemsida och 

facebooksida. 

Vid frågor eller intresse av ovan kontakta  

 

kansliet@kavjf.se 

 

 

* Sker på egen tid, på egen bekostnad och med egen försäkring! 

 

mailto:kansliet@kavjf.se


 

KAVJF MARSCHGRUPP 
Inför 2016 kommer KAVJF att återigen starta en marschgrupp i 

Stockholmsområdet. Gruppen syftar till att skapa möjlighet för medlemmar 

att bedriva marschträning och öva marschrutiner inför ex deltagande i 

Nijmegen-marschen 2016. Träningstillfällen kommer att meddelas via 

Facebook.  

Under 2016-2017 kommer gruppen också att försöka delta i ytterligare 

internationella marscher. Är Du intresserad av att delta eller vara 

marschledare för träning eller deltagande så skicka ett mail till: 

marschgruppen@kavjf.se 

 

Exempel på intressanta marscher:  

 

Nijmegenmarschen: Genomförs i Holland och lockar deltagare från hela 

världen, såväl civila som militärer. 2015 deltog 42 000 deltagare i denna 

kombinerade marsch och folkfest. Under marschen passerar man genom 

området där de allierade genomförde operation Market Garden. 

http://www.forsvarsutbildarna.se/nijmegen 

 

Fuldamarschen: Genomförs i Tyskland i området Fulda. Marschsträckan 

går genom det sk ”Fuldagapet” där sovjetiska armén förväntades anfalla in i 

Västtyskland i händelse av ett krig mellan NATO och Warsawapakten. 

http://www.fulda-marsch.de/index_de5.php 

 

Ardennermarschen (European March of Memory and Friendship): 

Genomförs i Belgien och Luxemburg i Ardennerna. Marschvägen går 

genom historisk intressant terräng bl.a. Bastonge där amerikanska 101. 

Luftburna divisionen utkämpade hårda strider mot Tyska förband i det som 

kallas ”Battle of the Bulge” under den tyska motoffensiven genom 

Ardennerna vintern 1944. 

http://www.marche-mesa.com/welcome.html 

 

22. Fallskämsjägarbrigadens minnesmarsch: Genomförs i Tjeckien för 

både civila och militärer och syftar till åminnelse över personal som tillhört 

brigaden. 

http://pochod22vb.cz/ 
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För att kunna bedriva kvalitativ verksamhet är 

förbundet mycket beroende av att våra 

medlemmar betalar medlemsavgiften och jag 

vill speciellt be er som inte betalat i år att göra 

det under november så att vi som förbund har 

möjlighet att fortsätta med denna viktiga 

verksamhet. Avgiften ger inte bara medlemskap 

i KavJf och möjlighet att delta i vår verksamhet 

utan även medlemskap i Försvarsutbildarna 

och därmed tillgång till ett omfattande 

kursutbud. 

  

Medlemsavgiften är på 100 kronor per 

kalenderår och jag ber er att betala in detta på 

postgironummer 30 84 26-6. Använd ditt namn 

som referens på betalningen.  

 

Mikael Sparreskog 
Förbundskassör 

 


