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Peter Sehlin.                        Foto: Stefan Bratt.

Inbjudan till förbundets Luftvärnsdag – lördag 24 september: 

Luftvärnsstrid i Ukraina och hot från drönar-
system i fokus under Luftvärnsdagen 2022
K 1 i Stockholm.

Ryska Su 27.              Foto: UAC.
En gång är ingen gång, två gånger en början och tredje gången en tradition. Ungefär
så lyder talesättet, vilket stämmer bra in på Luftvärnsförbundets arrangemang
Luftvärnsdagen under senare år. Den 24 september är det dags för årets upplaga med
en välfylld och aktuell lista med föredrag. Platsen är K 1 i Stockholm.

Favorit i repris blir det delvis när major
Peter Sehlin från Luftvärnets Stridsskola
(LvSS) återkommer och delger auditoriet sin
djupa kunskap om motståndarens stridsflyg.
Denna gång med ett högaktuellt ämne då
Sehlin, unikt utanför Försvarsmakten,
presenterar sin första analys om hur

luftvärnsstrider genomförts från både
Ukraina och Ryssland. Mycket intressant att
ta del av för den som är nyfiken på hur
dagens moderna luftvärnssystem agerar mot
en högkvalitativ motståndare.

Arméns utveckling efter 2030
Lika intressant är det att få tal del av
Arméns framtida utveckling efter år 2030.
Arméns utvecklingschef, Henrik Reimer
kommer till K 1 och presenterar de tankar
och förslag som just nu är aktuella inom
arméns ledning. Inte minst är det intressant
att höra hur tillväxten inom försvarsgrenen
ska hanteras med tanke på de utmaningar
som finns vad gäller både tillförsel av
materiel och personal.

En del av dagen kommer att ägnas åt
drönare eller UAS i mer militärt språk. UAS
är förkortningen för Unmanned Aerial
System och dessa finns i en mängd olika
varianter. 
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En som vet mycket om hur dessa system
opererar och hur de kan bekämpas är
överstelöjtnant Per Nordberg, luftvärns-
officer som idag har befattning som
systemstrateg vid FMV:s Armémateriel-
ledning med särskild uppgift att arbeta med
UAS-frågor.

Bekämpning av drönare
Under sitt föredrag kommer Per Nordberg
att berätta mer om klassindelning av
drönare, drönarhotet vid moderna
konflikter och mot vårt civila samhälle samt
teknik och taktik för att undvika och/eller
bekämpa drönare.

Per Nordberg.

Från industrin kommer representanter från
Elbit Sverige, som berättar om hur israeliska
attackdrönare opererade i bland annat
Azerbajdzjan och Ukraina. Representant
från tyska Rheinmetall kommer att berätta

Funktionsdemonstrator Skyranger. Foto: Rheinmetall.

om deras system, designade för att bekämpa
drönarhot.

- Jag hoppas verkligen att vi når mer än
fjolårets deltagarrekord på drygt 50
personer när vi nu från arrangörshåll kan
presentera en sådan skara kompetenta och
högaktuella föredrag. Jag tror, om jag ska
vara lite kaxig, att det är få frivillig-
organisationer som kan erbjuda sådana
kvalificerade föreläsningar som vi kan i
samband med Luftvärnsdagen, säger en av
arrangörerna, förbundsstyrelseledamoten
Stefan Bratt.

Deltagande i Luftvärnsdagen är kostnads-
fritt för antagna deltagare.
Luftvärnsförbundet bjuder på fika med
smörgås i samband med ankomst, lunch
och eftermiddagsfika. Medlemmar i
Försvarsutbildarna, respektive närstående
anhöriga som blir medlemmar, är välkomna
att delta.

Resor och eventuell logi genom den
enskildes egen försorg och bekostnad.
Antalet platser är begränsat. Vid platsbrist
prioriteras Lv-förbundets medlemmar,
aktiva reservofficerare samt befäl i
värnpliktsåldern med luftvärnsutbildning. 

Ansökan senast fredag den 9 september
Ansök om ditt deltagande
senast den 9 september – gärna tidigare.
Skicka ansökan till exp@luftvarn.se
Ange för- och efternamn, personnummer,
förbundstillhörighet samt önskemål (eller ej)
om fika förmiddag, lunch och fika efter-
middag. Ange eventuella matallergier (motsv.).
Besked om antagning (eller ej) samt
kompletterande information ges med e-post
senast tisdagen den 13 september.

Välkommen med din/er ansökan!
Stefan Bratt/Johan Jönsson, arrangörer &
ledamöter i Luftvärnsförbundets styrelse.


