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Instruktörskurs i lufthot & motåtgärder lör 19 – sön 20 sep 

 

Luftvärnsförbundet har startat ett projekt för att höja krigsförbandens medvetenhet om 
lufthotet och vilka åtgärder som kan motverka detta – och här behövs fler instruktörer! 

Nu behövs ditt engagemang för att kunna stödja krigsförbandens behov av att förstå och 
motverka lufthotet. Målgruppen för denna instruktörskurs är medlemmar som vill engagera 
sig i projektet och kan tänka sig att medverka som utbildare. 

Instruktörskursen innehåller utbildning om det moderna lufthot som kan förväntas från en 
högteknologisk fiende, respektive vilka motåtgärder som förbanden kan vidta för att undgå 
upptäckt och bekämpning. Målsättningen är att deltagarna efter kursen kan utbilda främst 
Hemvärnsförband i rollen som instruktör tillsammans med en kurschef. Program i stort: 

• Lör: Genomgång av materialet för grundkurs lufthot och motåtgärder, middag och 
lagutveckling. 

• Sön: Fördjupning och metoddiskussion. 

Som blivande instruktör söker vi i första hand dig som har intresse för lufthot, taktik och 
utbildning. Du måste dock ha vana som lärare (trupputbildare), och vara villig att åta dig 
genomföranden av Luftvärnsförbundets kurskoncept vid minst något tillfälle per år under de 
närmaste åren. Militär grundutbildning är ett krav. Erfarenhet från Hemvärnet, luftvärnet 
och/eller officersutbildning är meriterande. Vill du ta med dig en kollega som uppfyller kraven, 
så anmäl detta till adressen nedan så kan personen beredas medlemskap. 

Helgkurs för blivande instruktörer 2020-09-19--20 
Kursen genomförs vid Lv-förbundets kursgård på Väddö (https://www.vaddokursgard.se/) från 
lördag till söndag. Inryckning sker på lördag kl 10 och kursen avslutas på söndag kl 13. 
För långväga kursdeltagare kan boende ordnas från fredag kväll. Luftvärnsförbundet står för 
resor, förplägnad och logi. 

Skriftlig intresseanmälan att bli kurschef/instruktör, respektive att delta som elev 19-20 sep, 
insänds senast den 11 september med e-post till: lv@forsvarsutbildarna.se 
Anmälan ska innehålla namn, personnummer, telefon, enkel meritförteckning, referenser och 
eventuella begränsningar i kost (matallergier). Besked om antagning, eller ej, ges med e-post 
efter hand dock senast den 11 september. 
 
Välkommen med din ansökan! 
Johan Jönsson 
Överstelöjtnant / kurschef och konceptansvarig 


