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Ordförande har ordet

Så har sommaren äntligen kommit och uteträningssä-
songen är i full gång.

Vi räknar nu 75 sårade/skadade medlemmar varav 8 
stycken är nationellt skadade och drygt 300 som stödjer 
föreningens verksamhet, vilket är synnerligen glädande. 
Till våra stödmedlemmar vill jag rikta ett varmt tack för 
generösa bidrag. Vi har ju en lägsta gräns för medlemsav-
giften på 50 kr, men många betalar betydligt mer. Det är 
en förutsättning för att vi ska kunna stödja de nationellt 
skadade då FM medel endast får användas till internatio-
nellt skadade enligt den förordning som reglerar stödet. 

Vi kommer att öppna webshopen hos Trimtex för anskaff-
ning av föreningens träningskläder vid ett par tillfällen 
per år. Sårade/skadade erhåller kläderna på föreningens 
bekostnad medan du som stödmedlem kan köpa dessa. 
Det är utomordentligt hög kvalitet och till ett bra pris. 
Nytt för i år är en dunjacka med föreningens logga som 
sårade/skadade och stödmedlemmar kan köpa på egen 
bekostnad. Då kläderna drar till sig en del uppmärksam-
het är det ett utmärkt tillfälle att sprida kunskap om att 
föreningen finns och dess verksamhet. Ett mail kommer 
att sändas till alla medlemmar när det är dags.

Jag vill avslutningsvis tacka Marcus Dahlberg och Oscar 
Karlflo som varit med i styrelsearbetet från föreningens 
bildande och hälsa  Peter Öberg och Per Lindblad väl-
komna till styrelsen. Den nya styrelsens sammansättning 
ser du här till vänster.

Med tillönskan om en trevlig träningssommar!

Leif Ölmeborg
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Skidvecka i Kläppen

Vi bor i ett parhus där vi disponerar båda lägenheterna med plats för 7 st i varje lägenhet. I år var vi 13 deltagare då 
en lämnade återbud i sent skede. Vädret under veckan var fantastiskt med 30 cm nysnö under första natten och däref-
ter välpistade salsgolv att åka på i backarna. Lite blåsigt för de som åkte på längden, men några mil i benen blev det. 
Som vanligt lagar vi maten själva med några luncher som undantag för att alla ska kunna nyttja tiden till skidåkning så 
effektivt som möjligt. Vi har bokat samma stuga till nästa år och du som sårad/skadad är välkommen med din anmälan 
när anmälningstalongen skickas ut under hösten.

Vi bytte ett regnigt och snöigt söndagsväder i de södra delarna av landet och kom till ett ginstrande vinterlandskap. På 
den högra bilden ses spåret från stugan till liften. 

Ski out till vänster direkt utanför 
stugan.

Kock i arbete i en av stugorna till 
höger.
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Påskexpedition i Sarek

Under påsken åkte 16 idrottsveteraner, sårade 
och stödmedlemmar till Sarek. För fjärde året i rad 
genomfördes föreningens påsktur i fjällen och denna gång 
gick resan till Sarek. 

Från södra Sverige reste vi med tåg till Gällivare där vi 
omlastade till buss och slutligen åkte in sista vägen till 
STF Saltoloukta med skoter. Deltagarna var indelade i tre 
grupper beroende på ambition och förutsättningar. Den 
första gruppen skulle skida in i Sarek i en stor cirkel och 
sova i tält. Den andra gruppen skulle skida längs med 
Kungsleden med möjlighet att bo inomhus och den tredje 
gruppen skulle utgå från STF Saltoloukta för att göra 
turer i terrängen. 

Vid lunchtid den 17 april utgick den första gruppen och 
möttes av strålande solsken. Efter två dagars strapatser 
på högfjället kom vi ner mot Rapadalen och det s.k. 
Rovdjurstorget, som fått sitt namn av att forskare på 
1960-talet under en dag hittade fotspår från alla våra fyra 
stora rovdjur där. I Rapadalen var snösmältningen i full 
gång och framryckningen började bli en utmaning, när 
man ideligen sjönk igenom till knäna. Det var tuffa dagar 
för gruppens spårare med andra ord. Isen i Rapadeltat 
började också bli förrädisk men vi klarade oss undan 
allvarligare problem med tur och lite skicklighet. På 
grund av den höga temperaturen och det dåliga föret 
minskade vår hastighet och vi blev tvungna att förkorta 
vår tur. Lite surt just då men det var det mogna valet och 
med uttrycket ”Plans are nothing, planning is everything”, 
så var det lätt att verkställa vår omfallsplan.

Efter ett par dagar nådde vi så det mytomspunna berget 
Nammatj som har en särskild plats i samisk religion. 
Samma kväll vi nådde berget besteg vi det med en 
liten skara och fick förmånen att se inloppet till hela 
Rapadeltat! En fantastisk syn! Dagen efter fortsatte vi mot  
STF Aktse stugan där vi mötte den andra gruppen, dvs. 
de som skulle skida längs med Kungsleden. Även om vi 
bara hade varit ifrån varandra ett par dagar så var det ett 
kärt återseende. Killarna i den andra gruppen hade bokat 
bastun, lagom till men ändå ovetandes om vår ankomst, 
vilket ytterligare förstärkte det varma mottagandet i STF 
Aktse. 

Dagen efter delade vi upp första grupp i två mindre 
omgångar, där den ena tillsammans med andra grupp 
började skida tillbaka på Kungsleden och den andra 
skidade mot berget Skierfe. Det överenskoms att vi skulle 
mötas på kvällen på STF Sitojaure. Turen till Skierfe var 
mycket minnesvärd, den dryga milen från Kungsleden 
som avstickaren innebar var tuff och med starka vindar. 
Utsikten från Skierfe gjorde det dock värt. Från toppen 
av Skierfe kunde man se Nammatj och stora delar av 

Urlastning efter bussresa från Gällivare Foto: Anders Sundström

Skotertransport till Saltoloukta Foto: Anders Sundström

Rapadalen och Nammatj sett från Skierfe Foto: Karl Beckman

Snösmältningen gick fort Foto: Anders Sundström
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den sträckning som vi hade skidat under tidigare dagar. 
Glädjen var också stor när vi under kvällen mötte upp 
resten av första och andra grupp. 

Sista dagen skidade vi de dryga två milen tillbaka till 
STF Saltoloukta längs med Kungsleden och mötte upp 
deltagarna i den tredje gruppen. Tillsammans åt vi en 
rejäl middag på stationen och ett par frivilliga deltog på 
ett power-yoga pass som hölls av vår stödmedlem Blanca. 

Sammantaget en mycket god tur och många fina minnen 
med nya och gamla kamrater!

Förläggning Foto: Karl Beckman

Förläggning på kalfjället Foto: Anders Sundsröm

Andra grupps påskexpedition

2019 års påskexpedition till Sarek startade aningen an-
norlunda för andra grupp. Vi var 3 deltagare i gruppen 
som i folkmun kom att kallas ”komfortgruppen”.  
Starten blev tämligen dramatisk då vår gruppledare lyck-
ades halka på en isfläck utanför STF Saltoloukta, precis 
innan vi hämtat ut vår utrustning på fjällstationen. Det 
blev en riktig smäll och vi tillbringade den första natten 
vid fjällstationen för att låta vår kamrat återhämta sig och 
snabb-rehabilitera för att dagen därpå ge oss ut på fjället.

Vi skidade i ett lagom tempo till STF Sitojaure där vi 
möttes av en mycket trevlig stugvärd. Tält restes och mat 

Artikelförfattaren i grupp 2 iförd vår 
dunjacka Foto:Stefan Linnerhag

lagades i köket på fjällstugan.  
Dag 3 begav vi oss över sjön mot STF 
Aktse. Etappen var kortare men höjd-
skillnaderna kraftigare. Sista biten ner 
mot Aktse var brant utför och vi valde 
olika sätt att angripa utmaningen. En av 
oss tog sonika av sig skidorna och gick 
ner, en annan behöll skidorna på och 
använde sina skills i ett dödsföraktande 
störtlopp mellan granar och fjällbjörkar 
och den siste satte sig helt enkelt på 
gruppens pulka, styrandes med fötterna 
och tog sig ner.

I Aktse väntade mat, bastu och det fanns 
till och med en butik där vi kunde köpa 

Grupp 1 under marsch Foto: Stefan Linnerhag

små burkar folköl för det marknadsmässiga priset av 50 
riksdaler per styck.

Dag 4 innebar en dagstur in i Rapadalen för två av delta-
garna medan den tredje återhämtade sig medelst bar över-
kropp nedgrävd i en snödriva vid fjällstationen. 
 
Under sen eftermiddag/kväll fick vi syn på en välbekant 
trupp och det visade sig vara första grupp som valde att 
ansluta sig till oss. Det var verkligen roligt att dom kom 
och det blev en kväll med många historier, bastu och 
skratt!

Dagen efter antog vi tillsammans stigningen tillbaka 
norrut. Delar ur första grupp valde en annan väg och vi 

återförenades vid sjön och STF Sitojaure. 
Under eftermiddagen hade det blåst upp 
en del och enligt stugvärden blåste det 18 
sekundmeter under tältresningen. Tur vi 
föreningen har tält av absolut världsklass!

Sista etappen mellan Sitojaure och Salto-
loukta bjöd på mer än bara skidåkning. 
Under vår tur hade solen och våren slitit 
på snön så under vissa sträckor blev det 
att ta av sig skidorna och vandra istället. 

Väl tillbaka i STF Saltoloukta återfören-
ades hela gruppen och vi åt en fantastisk 
3-rättersmiddag innan kroppar och huvu-
den somnade in en sista natt i Sarek.
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Faktaruta Sarek Nationalpark
Bildades 1909 och är Sveriges största högfjällsområde
uppkallat efter Sarektjåhkkå som är 2089 meter över 
havet.
Yta: 1970 kvadrat km som innehåller 6 av Sveriges 13 
högsta fjäll och över 100 glaciärer.

Andra grupp vill tacka alla inblandade för en fantastisk 
expedition! Vi ser redan fran emot nästa års tur.

Tredje grupps påskexpedition

Resan började i Göteborg, en gemensam tågtur genom 
vårt avlånga land.

Jag hade anmält att jag skulle ingå i grupp 2, lättare mo-
bil/skidande grupp men fick ändra detta till grupp 3 då jag 
nyligen gått igenom en inte så lyckad operation av mitt 
högra knä. Tanken att inte genomföra Sarek fanns men 
jag tog beslutet att genomföra det trots min knäoperation 
i syftet att rehabilitera kropp och själ, komma ut starkare 
på andra sidan.

Väl framme i Sarek var vår grupp vid gott mod om att 
genomföra diverse vinterstrapatser, vi började med att ha 
en genomgång av vår utrustning och vad som bör finnas 
med i vår packning för vår övning/fjälltur.

Första natten i Sarek gjorde vi i Saltolukta fjällstation i 
dess enkelhet, vi vaknade upp i det fantastiska landskapet 
och började lasta skoter med skidor samt packning, dags 
för övernattning på fjället..

Redan dag 2 började vi ana att värmen var på väg, solen 
sken och snön smälte. Vi fick åka upp på fjället i omgång-
ar då det fanns stora kala fläckar utmed skoterspåret. Väl 
uppe på fjället så började vi spana och koka vår första 
panna kokkaffe, vi åkte sedan under ledning av vår grupp-
ledare till den plats som skulle bli vår lägerplats.

Framme vid vår lägerplats började vi slå läger, sätta upp 
tält och gräva bivacker. För att underlätta arbetet med att 
slå läger så tog jag fram min trådlösa högtalare, det var en 
fantastisk upplevelse att slå läger och att gräva bivacker 
till musiken av Bee Gees, Staying Alive och andra favo-
riter.

Artikelförfattaren i grupp 3 under grävning av snöka (snögrotta)
Foto: Thord Wedman

God morgon sa vi till dag 3, det var dags att riva lägret, 
åka ner till vår basi Saltolukta. Väl framme var det dags 
att genomföra persedelvård och personlig vård.

Dag 4 blev lite knepig, det regnade… Inte bra för våra 
expeditioner och våra mål med resan, omplanering krävs..

Dag 5, vaknar vi upp till strålande sol och över 10 grader 
varmt. Vi började packa skotern för några dagar på fjäl-
let, men vi kommer bara halvvägs upp på fjället innan 
vi möts av barmark och vårbäckar, vår skoter var inte 
anpassad för detta före. Efter en kort överläggning såg vi 
inte möjligheten att stanna på fjället, vi hade inte klarat av 
att ta oss ner igen med skoter utan att förstöra band och 
medar.. Det var ingen glädje när vi tvingades avbryta på 
fjället. 

Väl nere igen efter fem timmar så parkerade vi skotern 
och lastade ur med tunga steg, det blir ingen mer tur upp 
på fjället. Återigen var det dags för nya planer, det blev 
snabba beslut och vi kom i kontakt med en tjej som job-
bade med meditiation, hon erbjöd oss att göra gruppmedi-
tiation, vi kör på det..

Att meditera och ha persedelvård räckte inte, jag tog tag i 
personalen på Saltolukta Fjällstation och erbjöd vår gratis 
arbetskraft om de hade behov för detta. Dag 6 anslöt sig 
de andra täterna, 1 & 2, vi kunde då byta erfarenheter och 
ha samkväm, vi hade också gruppmeditation och gemen-
sam middag, mycket trevligt.

Summan av veckan var med betyg 6 av 10, de fyra enhe-
terna för perfekt vistelse berodde på väder så detta kan vi 
inte styra över än, slutbetyget för Påskexpeditionen 2019 
är 10 av 10, vi måste dock se över och minska täterna för 
kommande år för att få ut så mycket som möjligt av till-
sammans andan.

Lev väl och häng på nästa år.

Thomas Torkelsson

Snart klar Foto: Thord Wedman

Vita vidder Foto: Thord Wedman
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Om skidturer och inför nästa år:
Som tävlingsansvarig och huvudansvarig för påskturerna 
får jag ofta frågan från medlemmar om alla kan delta 
på våra aktiviteter. Mitt korta svar är att jag tror det, 
jag tror att alla kan delta på våra aktiviteter, OM man 
bara vill tillräckligt mycket. Med det sagt hoppas jag 
verkligen att reseskildringarna ovan ska tjäna som 
inspiration och inte som exklusion, dvs. jag hoppas 
att ni medlemmar som läser detta inte avskräcks från 
framtida deltagande för att turerna låter för kärva. I så 
fall är er ödmjukhet smickrande men min uppfattning 
(efter ett antal turer med erfarna och oerfarna deltagare) 
är att det är den enskildes motivation som är avgörande 
för prestationen. När ni anmäler er till mig (vilket ni 
i princip kan göra under hela året) så kan vi diskutera 
just dina förutsättningar och förbereda oss mentalt och 
fysiskt tillsammans under lång tid innan genomförandet. 
Påskturen 2020 kan därmed bli din motivator för ett 
helt träningsår som avslutas med en go tur på fjället. 
Dessutom kommer det också att finnas en hel grupp 
tillsammans med dig för att stötta dig. 

Jag vill därför verkligen uppmana dig som läser detta och 
tycker att våra skidturer verkar spännande att inte tveka 
att anmäla dig till påskturen 2020!

Nästa år kommer vi att avveckla den tredje gruppen och 
skida med den andra gruppen längs med Kungsleden 
från Abisko till Nikkaloukta förbi Kebnekaise och med 
möjlighet att sova inomhus på kvällarna. Den första 
gruppen kommer skida parallellt med Kungsleden men i 
obruten terräng, till Tarfala, Kebnekaise och slutligen till 
Nikkaloukta. 

Milad Samadi

Årets deltagare: Foto Anders Sundström

Expeditionsledaren: Foto Anders Sundström

Marschfärdiga: Foto Anders Sundström

Lapporten: Foto Anders Sundström
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Askersund Outdoor Festival

I samband med att vi beställde mat till påskexpeditio-
nen av 24 H Meal meddelade vår kontakt där, Daniel 
Lundkvist, att de kunde bjuda på ett antal festivalpass till 
nämnda festival. Vi accepterade och bjöd in såväl sårade/
skadade som stödmedlemmar. Tyvärr blev inte delta-
gandet vad vi förväntat oss. Förutom ordförande deltog 
fem sårade/skadade, varav tre var styrelseledamöter och 
därutöver två stödmedlemmar. 
Arrangören av festivalen bjöd på tältplatserna som 
kostade 200 och och ytterligare festivalpass som förblev 
outnyttjade.
Under festivalen fanns ett stort antal utställare som visade 
fritidsprodukter och det fanns ett stort utbud av prova-på 
verksamheter. Fredagen och söndagen bjöd inte på det 
bästa vädret, medan lördagen var fin med många besöka-
re. Vi fanns där med vårt utställningstält och informerade 
om vår verksamhet och värvade stödmedlemmar. 

Veterandagen

Den 29 maj närvarade föreningen vid högtidlighållan-
det av veterandagen i Stockholm och Göteborg. Firandet 
i Göteborg genomfördes för första gången arrangerat av 
Göteborgs stad med stöd av Försvarsmedecincentrum och 
Polisen. Soldathemmet i Göteborg, Idrottsveteranerna och 
Veternaförbundet m.fl. har varit deltaktiga i planering och 
genomförande.

Två stiliga herrar bland många deltagare i Göteborg

Föreningen representerad med utställningställtet. 
Fotograf i Göteborg: Thomas Torkelsson

I Stockholm genomfördes dagen i likhet med tidigare 
år, men arrangemanget utvecklas varje år. I år var det fler 
”utställare” än tidigare. Traditionsenligt deltog H M Kon-
ungen, prins Carl-Philip, riksdagens talman och i år även 
statsministern. Under dagen bjuds på både lunch och 
middag och förutom utställarnas utbud bjuds också på ett 
antal föreläsningar med anknytning till veteranverksam-
heten. Har du inte besökt Gärdet denna dag tidigare är det 
väl värt ett besök i framtiden.

Roger Ljunggrens specialtillverkade cykel drog till sig 
många nyfikna som fick en beskrivning av Rogers sats-
ning mot VM i triathlon på Hawaii 2021. Att ens tänka 
tanken att cykla och simma med endast vänsterarmen i 
behåll är svårt för oss som har alla kroppsdelar i behåll. 
Att göra detta med målsättningen att delta i VM är impo-
nerande!
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Rogers cykel har en stödplatta för bröstet som ska kom-
pensera avsaknaden av höger arm och elektriska växlar 
som göra att han kan växla både fram- och bakdrevet med 
knapptrycknngar. Fram- och bakbromsen styrs båda med 
ett handtag, men som Roger säger, det är inget problem, jag 
brukar inte bromsa, jag ska ju komma framåt.

Föreninges fana inmarscherar i samband med ceremonin för 
att ingå i den fanborg som inramar publikläktaren.

Under veterandagen har det blivit tradition att två av 
våra sårade/skadade medlemmar erbjuds ett tandemhopp 
med fallskärm. I år föll lotten på Johan Wedin och Per 
Lindblad, i den ordningen. Per anmälde att han kunde 
åta sig uppgiften som fanförare, men för att han skulle 
hinna byta om krävdes det att vi bytte ordning på hop-
parna eftersom hans hopp skulle genomföras strax innan 
ceremonin. Dessvärre ökade vinden under dagen, så när 
hopp två skulle genomföras fick detta ställas in av sä-
kerhetsskäl. Att kliva ut ur en helikopter på 2000 m höjd 
och se Stockholm ur det perspektivet är helt fantastiskt. 
Förhoppningsvis är vädrets makter med oss nästa år.

Per Lindblad får hjälp med förberedelserna

Årsmötet

Sjöängens kulturcentrum i Askersund blev, i anslut-
ning till Askersund Outdoor Festival, platsen för årets 
årsmöte. I förhållande till deltagarantalet vid festivalen 
anslöt ytterligare en medlem till mötet.

Mötet genomfördes enligt stadgarna och vid detta till-
fälle valdes valdes Peter Öberg till vice ordförande för 
en period om två år istället för Marcus Dahlberg. Per 
Lindblad valdes in i styrelsen istället för Oscar Karlflo.  
Både Marcus och Oscar har bett att få lämna sina uppdrag 
p.g.a. arbetssituationen i ordinarie arbete. Båda har varit 
med sedan föreningen bildades och vi framför vårt varma 
tack till dem för det arbete de lagt ner under åren från 
föreningens bildande 2015.

Johan Kaliff och Thomas Torkelsson omvaldes båda som 
styrelseledamöter för en period om två år.

Peter och Per presenterar sig längre fram i detta nummer.

Till valberedning valdes Tommy Andersson (sammankal-
lande), Björn Wadelius och Mari Lagerlund.

Till lekmanna revisor valdes Pelle Nordensson och som 
auktoriserad revisor BDO AB.

Efter årsmötet bjöd föreningen på en enklare middag på 
en restaurang i Askersund
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Nationaldagen

Förra året erhöl föreningen en svensk fana ur H M 
Konungens hand på Skansen. Det är kutym att de som 
erhåller en fana året därpå ställer upp i det festtåg som 
utgår från Kungsträdgården till Skansen. Vår inbjudan 
till detta resulterade endast i två anmälda och behovet är 
fem, två fanbärare som turas om under marschen och den 
dryga en och en halv timmen på Skansen och en skylt-
bärare med föreningens namn. På Skansen genomförs ett 
program som sänds i SVT och de som deltar i festtåget 
och som inte är fanbärare får fina sittplatser. Kungafamil-
jen närvarar.

Det var nära att vi ställde in vårt deltagande, men Livgar-
dets kamratförening kom till föreningens undsättning och 
avdelade två fanbärare. Thomas Torkelsson som var en 
av föreningens två fanbärare hade tagit med sig sin dotter 
som löste uppgiften som skyltbärare. Därutöver anslöt i 
sista stund några stödmedlemmar så att Idrottsveteraner-
nas kontingent innehöll totalt 10 personer.

Ordförandens tveksamhet över att genomföra detta även 
nästa år (många föreningar ställer upp årligen, t.ex. Ve-
teranförbundet) fick Anders Jarhult som var föreningens 
andre fanbärare att utbrista, ”detta måste fler få uppleva, 
jag SKA hit nästa år”. 
Vi får avvakta styrelsen behandling av frågan.
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Om man drabbats av trauma räcker det inte bara med 
att gå på Veteranmottagningen i Uppsala. För att verkli-
gen kunna komma vidare till ett meningsfullt liv krävs 
också andra viktiga byggstenar. Det kan t.ex. röra sig om 
en stabil privatekonomi, att ha ett jobb, att relationen till 
sina barn fungerar, men - sist, men absolut inte minst - 
den fysiska hälsan! Har man inte orken att ta tag i alla 
utmaningar så blir det extra tufft, om inte omöjligt att ta 
sig vidare! Här fyller Idrottsveteranerna en ovärderlig 
funktion för mig genom att skapa förutsättningar för mig 
att hålla igång kroppen, och därmed huvudet. Jag har bli-
vit utrustad av Idrottsveteranerna med träningskläder men 
framförallt kunnat få pep för att fortsätta med träningen!

Claes

Vad betyder föreningen för mig?

Frågan ställdes till våra sårade/skadade medlemmar. 
Här nedan finns några av deras svar.

Jag fick tipset av Veteranmottagningen i Uppsala för 
lite mer än två år sedan. Jag visste då inte ens om att 
Idrottsveteranerna fanns. Jag har fått stöd till att komma 
igång att träna karate igen efter uppehåll på 30år. Det har 
varit jätteroligt att få den chansen. Jag har träffat gamla 
vänner som aldrig slutat och lärt känna andra som börjat 
senare. Både gamla och nya vänner. Det gör det ännu mer 
roligt. Även om kroppen inte alltid håller. 

Jag har även varit med på en av resorna som arrangerats 
av Idrottsveteranerna. En resa till Sarek och fjällen. En 
vecka i det vita himmelriket över påsk där man får träffa 
och lära känna fler veteraner. Veteraner som har sina er-
farenheter av hur de mår, har mått. Hur de har gjort för 
att kämpa med sina liv och leverne. Man lär sig faktiskt 
mycket av den erfarenheten. 

Där finns en hel del saker till som jag skulle vilja delta 
i. Saker som genomförs av Idrottsveteranerna, men som 
man inte kan delta i på grund av sin familj, barnens be-
hov och ibland sitt eget mående. 

Men jag är väldigt glad över att få chansen att få vara 
stolt över att få chansen att få vara med på detta. 

Michael 

Bild på mig efter gradering för första gången sedan 1987. Fick 
ett bälte av min fru. Min sensei gillade det mycket. På bältet 
står det ”Stöd våra utlandsveteraner”.

Jag fick problem med mitt hjärta under min FN tjänst 
och för 3 år sedan så fick jag ett nytt hjärta. Jag har trä-
nat hårt men har inte alls nått mina mål eller faktiskt ens 
kommit i närheten av dom igen. Men med en personlig 
tränare så har jag kommit så mycket längre än under mina 
2.5 år där jag tränade själv. Hon vet hur man lägger upp 
träningen från grunden så man bygger upp rätt styrka på 
rätt sätt.

Att få ekonomiskt stöd till en sådan här sak har betytt mer 
än jag kan beskriva. Motivationen är på topp och jag gör 
som sagt ganska stora framsteg nu varje vecka. 

Tack till alla inblandade i denna förening. En dag hoppas 
jag kunna följa med på skidresan.

Daniel

Min skada (ryggmärgsskada Th4) gör att deltagande 
i idrott blir begränsat. Jag strävar efter ett välmående för 
att klara det dagliga livet. Den sociala delen med att till-
höra grupp underlättar vardagen

Jag är intresserad av nedanstående - idrottsveteranerna 
ligger i framkant i att anordna aktiviteter som passar de 
flesta Idrottsveteraner
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De aktiviteter som inte anordnas via Idrottsveteranerna 
vet jag att det finns det möjlighet att ansöka om och få 
ekonomiskt stöd för att genomföra

- Orientering i form av PREO - precisionsorientering.  
Deltaga i anordande tävlingar Svenska OFB

- Kajakpaddling, dagsturer i Stockholm. Samordnat med 
RG Aktiv Rehab.

- Skridskokälkåkning med stavar. Samordnat med RG 
Aktiv Rehab.

- Rullstolåkning med stavar. Ny verksamhet i egen regi.

- Cykling m MTB trehjuling. Verksamhet i egen regi

- Bågskytte. Samordnat med RG Aktiv Rehab

- Skytte 6,5mm, 22long, samt luftgevär Anordnas av 
Idrottsveteranerna.

Tom

För mig betyder Idrottsveteranerna gemenskap, ge-
menskap med likasinnade som ofta (men inte alltid) lider 
av samma problem. Mitt problem är att jag isolerar mig 
och undviker kontakt med andra då ”vanliga människor” 
inte förstår hur det är att leva med PTSD och vilka kon-
sekvenser det får för mig. Idrottsveteranernas aktiviteter 
passar mig bra, det är ofta sådant jag gör själv eller skulle 
vilja göra. Skillnaden är att jag gör det med vänner som 
förstår hur jag mår och reagerar. Har testat några nya sa-
ker på Bosön, bla paddlat kajak och skjutit pilbåge. Fick 
ekonomisk hjälp att införskaffa egen pilbåge och skjuter 
nu i en klubb och i sommar ska jag paddla kajak utanför 
Oxelösund tillsammans med andra Idrottsveteraner.

Tommy

Att ha fått stöd i en PTSD-situation av Idrottsvetera-
nerna har betytt ALLT när inget fanns kvar. Att kämpa 
med sjukvården och psykvåden med illa anpassade pro-
gram för att få hjälp har varit tröstlöst, med besök 10 ggr 
hos en psykolog som avfärdade PTSD och sedan tillbaka 
med diagnos och utredning åratal senare. Samhället står 
mycket dåligt rustat för att kunna hjälpa oss. Då fanns 
Eva på veteranmottagningen i Uppsala och veterandagen 
som gjorde att jag fick kontakt med Idrottsveteranerna. 
Den här hjälpen som ges, för mig kängor som jag kan gå 
i (trasiga fötter) och ryggsäck att bära liggunderlag och 
kläder i för att gå ut i skogen och vara själv för att lungna 
mig i samband med fysisk ansträngning som jag tidigare 
varit van vid är för mig bästa medicinen. 

Att få uppmärksamheten och att någon bryr sig är viktig 
för att överleva och kanske få börja hoppas. 

En för alla, alla för en.

Tack/ Kenneth

Ja då har 2018 nått sin halvleksvila och andra andning-
en står i tidsaxelns förlängning. 

Jag vill passa på att tacka Alla jag fått äran att träffa under 
det gångna året sedan jag själv satt i ångestens o hopplös-
hetens mörka vardag. 

Nu ett år senare ser jag lite mera ljus i den långa pipan 
som civilt även kallas tunneln eller röret. 

Kan bara säga att hade inte Idrottsveteranerna funnits 
med dess aktiva styrelse samt de medlemmar jag träffat o 
fått glädjas med, samt i de äventyr som anordnas för oss 
skadade o våra tappra stödmedlemmar, hade jag inte varit 
där jag är idag.  
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Jag vill påminna om att vi finns till För varandra Med 
varandra. Det är ju vi som är Idrottsveteranerna. 

På andra sidan av myntet finns en liten fråga,,,,, Hur vi 
kan bli mer framgångsrika på det civila planet o skapa 
eftertraktade möten o äventyr för varandra. Vi har en 
fantastisk startplatta att bygga på både för sponsorer o 
oss själva...

Nu ska jag inte låta som nån prost på högmässa eller 
annan sekt, motsv, dyl, osv, hihi  vill bara uttrycka min 
glädje samt vilja att växa som förening o byggsten för oss 
Idrottsveteraner. 

Jag deltog under våren i KLÄPPEN under mars månad, 
SAREK under påsk samt Askersund Outdoor Festival i maj 
månad. Fantastiskt skoj o lärorikt på många plan, även 
utför i puder. 

Sedan följde i Idrottsveteranernas anda, Veteran dagen 
i Gbg och Nationaldagen på Skansen med många svett-
droppar både i pannan o under kavajen under förandet 
av föreningens mottagna fana av Kungen 2018.

Vilken fantastisk vår... 

Sitter nu i egen regi med familjen i en liten stuga i Funäs-
dalen efter 12 fantastiska dygn med fantastiskt bra fiske 
o vacker miljö. Har rekat lite grann ute i ”grannsocken 
” hos de andra samerna hi hihi dit det var planerat en 
kanotpaddling med övernattningar under augusti., men 
som tråkigt nog fått för få anmälningar från oss medlem-
mar den kanske också blir inställd.  Snyft... 

Jag vet vad vi går miste om o det gör förbannat ont i min 
själ, för det är så jädr... ns vackert o stillsamt där ute o 
jag känner själv att det hade varit bra att komma dit för 
att bara vara en stund, o suga åt mig mer av lugnet o 
vyerna med några vänner... 

Gammelälgen, renar, rävar med ungar som små som 
kattungar, lämmlar, öring, harr, sik, abborre, gädda samt 
färska björnspår både  från tass o tarm av 4 olika ålders-
klasser har skådats, lo, järv samt bäver.. 

Nu  är sista lemmelkaffet uppdrucket o packning, städ-
ning av stuga står för dörren. 

Pergite  allihopa. 

Jarhultarn 

Jag kutade en mara Belgien. Loppet gick den 9:de juni 
i Liege och heter Beer lovers marathon som är en variant 
av vinloppet medoc marathon som går i Bordeaux. 

Arrangören vill locka folk att springa just Marathon och 
visa att det är möjligt. Lockmedlet är att hela maran är en 
riktig folkfest och det serveras utöver vatten även öl vid 
kontrollerna. 

Det var 1800 deltagare och i år var temat att man skulle 
springa som en hjälte. Många klädde ut sig till stålman-
nen men jag tänkte att en idrottsveteran är en sann hjälte 
och sprang med vår fina t-shirt. 

Det var festlig stämning och jag fick en del frågor om vad 
det stod på t-shirten. 

Tiden blev 3:31 och jag landade på en 7:de plats i herr-
klassen - och då hann jag med en och annan öl såklart.

Kan varmt rekommendera detta lopp om man vill förena 
nytta med nöje

Kennet. 
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Nya i styrelsen

Peter Öberg är arméof-
ficer och började sin mi-
litära bana vid Lapplands 
Jägarregemente i Kiruna. 
Senare placerades han vid 
Livregementets Husarer 
i Karlsborg som chef för 
grundutbildningsbataljonen. 
Han har också varit chef för 
Militärhögskolan i Halm-
stad och har bred erfarenhet 
från tjänstgöring vid Hög-
kvarteret, Försvarshögskolan och Försvarsdepartementet.

Sedan hösten 2016 är han Sveriges militärrådgivare vid 
FN-representationen i New York. En tjänst han lämnar nu 
till sommaren för att återgå till Högkvarteret i Stockholm. 
I New York har han bland annat arbetat med att vara län-
ken mellan Försvarsmakten och FN avseende de militära 
förband, observatörer och stabsofficerare Sverige ställer 
till FN:s förfogande, stödja FN:s utveckling av de freds-
bevarande insatserna samt ge militära råd och förmedla 
underrättelser till FN-representationen i övrigt. Arbetet 
bedrivs bilateralt eller i en nordisk kontext, men även 
med övriga nationers militärrådgivare.

Han har själv tjänstgjort i ett flertal internationella in-
satser. Senaste tjänstgöringen var i MINUSMA (Mali) 
där han under ett år var ställföreträdande sektorchef 
i Timbuktu. Tidigare tjänstgöring har varit i UNIFIL 
(L106), UNPROFOR (BA05), ISAF (FS12) och KFOR 
(KS20/21).

Han var Försvarsmaktens första expert i Veteransoldatut-
redningen 2010–2012 och han var därefter ansvarig för 
att införa den samlade veteransoldatpolitiken i Försvars-
makten med ett förbättrat stöd till våra veteraner, bland 
annat genom inrättande av en veteranavdelning i Hög-
kvarteret, årlig veteranceremoni, ökat stöd till veteraner, 
samarbete med frivilligorganisationerna, ny forskning, 
medaljer för sårade i strid mm.

Peter har själv idrottat i hela sitt liv. Längdskidåkning, 
orientering, löpning, skytte och styrketräning har varit 
hans främsta grenar. Tävlingsmässigt har han främst täv-
lat militärt och vunnit flera regements- och garnisonsmäs-
terskap i orientering, skytte och längdskidåkning, även 
om det i de flesta fall var ganska många år sedan. Civilt 
har han genomfört ett flertal löptävlingar, bland annat 
Lidingöloppet, Blodomloppet mm. 

Peter är 56 år och har två nästan vuxna barn. 

Per lindblad, 59 år gam-
mal är gift, har två vuxna 
barn och bor i Tullinge sö-
der om Stockholm.

I mitt civila arbetsliv jobbar 
jag som serviceprojektör på 
ett företag som heter Tran-
stema Network Services 
AB som har uppdrag inom 
Telecom.

Jag har ett uppdrag inom 
FM där jag medverkar i ett 
hemvärnsförband inom AMF1 Södertörnsgruppen.

Har tjänstgjort i utlandsstyrkan BA01 och KS08.

Är medlem i Idrottsveteranerna sedan 2017 då jag fick ett 
tips från veteranmottagningen om föreningen och deltog 
på Bosön där man fick träffas under mycket fina och väl 
förberedda förhållanden.

Mitt intresse för veteranarbete i alla dess former har 
växt med tiden då jag även är kamratstödjare inom 
veteranförbundet och ser den unika kedjan mellan alla 
organisationer som verkar för våra kamraters väl.

Idrottsveteranerna som idé är beundransvärd då detta nu 
börjar bli en folkrörelse och är klart i rätt riktning med 
ett ökande antal av stödmedlemmar. Där jag vill forsät-
ta med att förmedla budskapet om vår fina förening, en 
idrottsförening som bryr sig både om nationella och in-
ternationella veteraner som vill hålla på med sport/idrott 
och friluftsaktiviterer i alla dess former.

Jag har själv bakgrund inom fallskärmsport och tänker nu 
på äldre dagar återuppta hoppning som man mår otroligt 
bra av.

Jag fick under veterandagen förmånen att göra ett tan-
demhopp tillsammans med min gamla instruktör som var 
hoppledare på Gärdet.

Stort tack för denna fina upplevelse att hoppa från heli-
kopter över Gärdet.
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Veterandagen: Om att komma hem

Många veteraner som kommer hem efter en mis-
sion i internationell tjänst upplever att det är 
svårt att sluta vara soldat.

Jag påstår att det inte ens är möjligt.

Du kanske kommer hem med jobbiga upplevelser 
eller aggressivitet du inte fått ge utlopp för. Att 
beordras stå tillbaka, att bara ta emot, vänta, vara 
passiv trots provokationer eller rentav attacker mot 
ditt liv går emot såväl förnuft som känsla för varje 
krigare. Men du har trots det lära dig att svälja din 
frustration och fortsätta göra ditt. Det är bara att er-
känna att det är jobbigt att bli beskjuten. Det är bara 
att erkänna att det är extra jobbigt om man hela tiden 
måste svälja och ta emot, och det är bara att erkänna 
att det känns förlösande att skjuta tillbaka. Det är 
normalt; att skjuta tillbaka utgör skillnaden mellan 
att vara  soldat – och att vara ett offer.

Men hur du än bär dig åt kommer det aldrig att 
kännas som du trodde att det skulle göra att kom-
ma hem.

Påfrestningen av att vistas i kriget har sitt pris. Din 
kropp och själ blir van vid den, och när den försvin-
ner har du förlorat något. Du kan inte leva med den 
ständiga anspänningen, men upptäcker till din för-
våning att du inte heller kan leva utan den. Det är ett 
beroende du kanske aldrig kommer att bli av med, 
men du kan, måste, lära dig hantera det, genom sam-
ma självdisciplin som fick dig att härda ut.

Du lärde dig stänga av dina känslor, men ingen 
har gett dig verktygen att slå på dem igen.

Du har nu att hantera en blandning av känslor – 

blandat med avsaknad av känslor – som du inte kan 
förklara eftersom du själv inte förstår dem. Jämfört 
med alla de som omger dig är dina känslor ologiska, 
bakvända, och svåra att hantera.

Du kommer alltid att i någon mån oroas av så-
dant andra inte ens registrerar, och du kan längta 
efter sådant andra oroas eller skräms av. Du kän-
ner dig ibland som en spegelbild av din omgiv-
nings känslor. Du är lika – men på något vis helt 
tvärtom, och därför känner du att du inte passar 
in.

Lugn. Det är fullt normalt.

Det går alldeles utmärkt att leva ett fullt normalt och 
lyckligt civilt liv även som soldat. Det tar lite tid, 
det kräver vilja – och man måste själv göra valet att 
man faktiskt vill rota sig i ett civilt liv. Att man är 
redo. Många soldater väljer istället för att rota sig i 
det civila mörkret att fortsätta leva sina liv i krigets 
skugga på olika sätt.

Båda valen är minst lika rätt, och inget av dem är 
oåterkalleligt. Det går alldeles utmärkt att ändra sig. 
Flera gånger i livet, rentav. Det viktiga är vad du 
själv vill i olika perioder av livet. Du själv. Innerst 
inne.

Men; vad du än väljer kommer grunden för hela din 
identitet och existens att vara att du under all fer-
nissa, karriärval och lager av social kosmetika alltid 
kommer att vara just soldat.

Du kommer alltid att förbli sådan. Har soldaten i 
dig en gång blivit väckt går det aldrig att göra det 
ogjort. Det går inte att få honom att somna om 
igen.
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Var framför allt vaken på vad du kan hantera själv 
och inte. För även om du själv alltid är den som yt-
terst äger lösningen är det inte alltid du hittar den 
utan hjälp utifrån. Om du känner dig osäker bör du 
söka hjälp; professionell sådan, eller bara ett djupare 
snack hos någon medmänniska du har förtroende för.

Ett gott råd är att eftersöka den hjälp du kanske inte 
alltid kan beskriva i ord på ett direkt, rakt och sol-
datmässigt sätt – inte via antydningar eller genom att 
försöka signalera behovet genom destruktivt beteen-
de.

Oavsett du själv tycker dig behöva det är det 
alltid livgivande med att någon du känner förtro-
ende för ger dig perspektiv på din situation, dina 
möjligheter och dina val. Det gäller vare sig du är 
soldat eller inte. Och det gäller livet ut.

Och du; man behöver inte vara intresserad av småak-
tigt trams i det civila jobbet. Men det är livgivande 
att hitta ett jobb där man får odla och nyttja sina 
bästa egenskaper och drivkrafter. Försök också se 
det som en gåva att för alltid vara distanserad från 
den förbannelse många andra bär; att tro att livet är 
förstört om tåget är trettio minuter försenat, om man 
måste omorganisera till en annan avdelning eller om 
företaget du arbetar på går i konkurs och du blir upp-
sagd.

Jag har upptäckt att det är riktigt livgivande både för 
karriär och själ att betrakta det civila yrket mer som 
en kul hobby än som livets mening och min identitet 
som människa. Det gör att man faktiskt vågar göra 
jobbet bättre och inte är så himla rädd om det egna 
skinnet hela tiden. Både du själv och din arbetsgiva-
re vinner på det.

Men, alldeles oavsett; Jag är soldat. Och kommer 
alltid att vara. Även om jag sitter på kontor livet 
ut går det aldrig att tvätta bort.

Jag har valt att bli en lycklig människa, och har lärt 
mig vara det. Det är något man måste lära sig själv, 
och träna livet ut.

Men man behöver inte göra hela jobbet ensam.

Magnus Ernström

Soldat är en titel man förtjänar. Som sådan är den 
inget du vare sig kan, bör, eller behöver ge upp. 
Någonsin. Men det går alldeles utmärkt att leva ett 
framgångsrikt civilt liv som slumrande soldat. Jag 
tror personligen inte det är möjligt för dig att vara 
likgiltig inför din dolda identitet. De flesta är, livet 
ut, stolta över den, även om de flesta också behåller 
den för sig själv, och aldrig mer visar den för andra 
än sig själva och andra soldater.

Om du istället för att känna stolthet känner skam, el-
ler skuld för soldaten i dig har du ett problem du nog 
bör ta itu med. Blanda inte ihop detta med att skäm-
mas för något du sagt eller gjort. Alla människor, 
soldater eller inte, har åtskilliga gärningar de skäms 
över, men få skäms över själva soldatidentiteten.

Förfasa dig heller inte över att du för resten av 
livet kommer att vara begåvad med en synnerli-
gen effektiv ”på-knapp” som på en mikrosekund 
triggar soldaten i ditt inre vid plötsliga höga ljud. 
Det är inte hela världen om du råkar vara lätt-
skrämd.

Eller, lättstartad, skulle jag vilja kalla det.

Oavsett man är soldat eller inte händer det oss alla 
ibland att man hamnar i obalans mellan sina livsval 
och sina känslor för dem. Den klassiska konflikten 
mellan hjärta och hjärna. Det mest självklara och 
logiska val kan få en att känna sig tom, och det mest 
dumdristiga kan utgöra en nära nog oemotståndlig 
lockelse.

Det viktiga är att reda ut om det är dina livsval eller 
dina känslor inför dem du behöver förändra. För jag 
är fullt övertygad om att man själv kan göra valet 
att påverka sina egna känslor. Jag säger inte att det 
är lätt, men det går. Världen är föränderlig. Så också 
våra känslor för den.

Hur som helst väljer var och en hur man uppfattar 
sitt eget liv. I varje situation, hur fången man än må 
känna sig, finns ett val. Har du inget annat att välja 
på så kan du ändå alltid välja ditt sätt att uppfatta och 
reagera på din omvärld.

Vad man än ställs inför här i livet finns det ett 
oändligt antal val – som alla är rätt. Det finns 
nog faktiskt färre sätt att välja fel, och de sätten 
känner man ofta instinktivt på sig vilka de är. De 
brukar gå under samlingsnamnet destruktivitet. 
En tecken på en felaktig lösning på livsleda, olust, 
depression eller missnöje är om du börjar leta 
efter lösningen på andra ställen än i dig själv och 
i ditt eget jag.
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Kommande verksamhet
Lägg in i din almanacka!

27 juli - 5 augusti Camp Grayling - fisketur i Västerbotten Öppen även för stödmed-
lemmar

3-4 augusti Kajaktur på ostkusten Öppen även för stödmed-
lemmar

23-25 augusti Kajaktur på västkusten Öppen även för stödmed-
lemmar

14 september Skyttetävling i Sala

25-27 oktober Prova på-läger på Bosön

December Skidläger i Arvidsjaur Arrangeras av FM


