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Luftvärnsförbundet
– en del av Försvarsutbildarna

Missa inte Luftvärnsdagen i Stockholm!
lördag 3 oktober 2020 med start kl 0945
Den största förnyelsen och uppgradering av det svenska luftvärnet i modern tid pågår för fullt.
Luftvärnet är det truppslag inom armén som kommer att ges en stark förmågeökning i takt med att
nya materielsystem tillförs.
Men, vad innebär konkret de nya systemen för förmågehöjningen? Hur förändras taktiktillämpningen
när system som luftvärnssystem 103 Patriot får möjlighet att bekämpa mål på mycket långa avstånd?
Några av svaren kommer du att få om du väljer att delta i Lv‐förbundets Luftvärnsdag! Lördag den 3
oktober sker de kvalificerade föredragen på K 1 i Stockholm. Dagen avslutas med en kamratmiddag.
Luftvärnsförbundet har lyckats att engagera ett antal mycket kvalificerade och kompetenta föreläsare.
Några exempel är nuvarande chefen för Luftvärnets stridsskola (LvSS), överstelöjtnant Håkan Hörstedt.
Hörstedt, en av upphovsmännen till Luftvärnets systemutvecklingsplan som definierar luftvärnets
framtida utveckling, ska berätta om hur luftvärnet kommer att utvecklas på de olika arenor där
truppslaget verkar; luftförsvaret och armén.
En annan mycket kompetent och erfaren inom sitt specialområde, telekrigföring, är Robert Humeur.
Humeur är i dag reservofficer men gick under sin tid som yrkesofficer som en av få svenska officerare
amerikanska marinens mest kvalificerade utbildning vad gäller telekrig. Han berättar om telekrigs‐
utvecklingen och hur luftvärnet kan agera för att motverka dessa vapen.
En annan person med ett stort engagemang för frivilligrörelsen är överste Thomas Karlsson. Sedan 2017
är översten chef för Mellersta militärregionen där många av Lv‐förbundets medlemmar är bosatta. Hur
ser han på utvecklingen och behovet av frivilligrörelsen? Andra områden som översten belyser är hur
MRM:s stöd till frivilligorganisationer ska genomföras och lite tankar om det nya territorialförsvarets
utformning, vars förband leds av de fyra cheferna för landets militärregioner.
Övriga ämnen under Luftvärnsdagen är införandet av Lv‐system 103 ”Patriot” samt hur framtidens
sensorsystem för strid mot luftmål kommer att utformas.
Föredragen genomförs kl 0945‐1730. Lv‐förbundet bekostar fika med smörgås vid ankomst, lunch och
fika em. På kvällen inbjuds till gemensam middag och samkväm på K 1 officersmäss med start kl 1830.
Middagen bekostas enskilt till ett subventionerat portionspris á 300 kr inklusive alkoholfri dryck, vilket
inbetalas i förväg till Lv‐förbundet plusgiro 59 888‐8. Baren på mässen är öppen för egna inköp.
Avgiften ska vara inbetald senast 25 september och återbetalas ej vid ev. återbud.
Medlemmar i Försvarsutbildarna, respektive närstående anhöriga som blir medlemmar, är välkomna att
delta i hela eller delar av arrangemanget. Resor och eventuell logi genom den enskildes egen försorg och
bekostnad. Antalet platser är begränsat (delvis m a a covid‐19). Vid platsbrist prioriteras Lv‐förbundets
medlemmar och befäl i värnpliktsåldern med Lv‐utbildning.
Ansökan senast fredag 18 sep med e‐post till lv@forsvarsutbildarna.se (via telefon undanbeds).
Ange för‐ & efternamn, personnummer och förbundstillhörighet samt önskemål (eller ej) om
förmiddagskaffe, lunch, eftermiddagskaffe och middag. Respektive eventuella matallergier (motsv.).
Besked om antagning (eller ej) ges senast onsdag 23 september.
Välkommen med din/er ansökan!
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