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Ordförande har ordet

Vi är nu inne på vårt sjätte verksamhetsår. Medlemsanta-
let är nu uppe i totalt 423 medlemmar, varav 78 är sårade/
skadade och av dessa är 8 nationellt skadade. Några har 
överförts från gruppen sårade/skadade till gruppen stöd-
medlemmar då de inte längre är i behov av föreningens 
stöd.

Kansliet är upprättat i Enköping och Fredrik Wiebe som 
är vår kanslist presenterar sig längre fram i detta nummer.

Coronavirusets utbredning har inneburit att ett antal verk-
samheter ställts in. Bland annat var föreningen inbjuden 
att delta med ett par medlemmar i Minnesföreningen 
svenska finlandsfrivilligas minnesskidmarsch i Finland 
som blev inställd liksom Nordensköldsloppet där vi hade 
en medlem anmäld. Våra egna föreningsarrangemang 
försöker vi så långt möjligt flytta till hösten istället och 
hoppas att kunna genomföra dem då.

Årsmötet genomfördes digitalt genom mailutskick och 
telefonkonferens. Vid mötet valdes två nya medlemmar in 
i styrelsen. Ulf Roos istället för Roger Ljunggren och Ste-
fan Nordqvist istället för Johan Kaliff. Roger har bestämt 
sig för att helhjärtat satsa på träning för att komma till 
VM i triathlon och Johan har börjat en tjänst på Vete-
rancentrum och vill därför inte hamna i en jävsituation. 
Föreningen framför sitt varma tack till båda för det arbete 
de lagt ner för föreningens bästa.

Vi hälsar också vår nya samarbetspartner välkommen. 

Ert stöd är viktigt för vår verksamhet!

Slutligen önskar jag er alla en riktigt skön sommar med 
mycket frisk luft och skön träning.

Leif Ölmeborg
Ordförande
072-502 28 30
leif.olmeborg@idrottsveteranerna.se
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Försvarsmaktsvasan

Sitter vid ett lunchbord på Bosön tillsammans med ord-
föranden för Idrottsveteranerna Leif Ölmeborg efter att 
ha genomfört en introduktionskurs i kajakpaddling för 
föreningen. 

Paddling har liksom varit min grej i många år. Leif tittar 
underfundigt på mig, och så kommer frågan, varför är 
inte du med i Idrottsveteranerna? Du har ju blivit sårad 
under utlandstjänstgöring. Bra fråga säger jag och innan 
lunchen ar avklarad så är jag medlem. Samtalet fortsätter, 
vad gör du mer än paddlar kajak? Åker skidor när jag kan 
blir svaret och har helt glömt bort att mitt vänstra knä be-
står av Titanium och rostfritt stål. Bra säger Leif, har du 
grejor att åka på. Nja, jag kasar runt på ett par skidor jag 
köpte när jag tjänstgjorde på Lapplands Jägarregemente 
på 80-talet blir svaret. Kom in med ett förslag på vad du 
behöver så skall vi se om vi kan hjälpa till!

Därefter föll allt på plats, allt sådant som min ekonomi 
som pensionär aldrig skulle medge fick jag hjälp med. 
Nya skidor för vinterbruk och rullskidor för barbacksträ-
ning. Inbjudan till Försvarsmaktens skidläger i Arvid-
sjaur, inbjudan till Försvarsmästerskap i skidor i Boden, 
Inbjudan till träning i Kläppen, Inbjudan till Försvars-
maktsvasan och en massa andra aktiviteter. Passar här 
på att tacka alla er som stödjer föreningen på olika sätt.  
Tack vare Idrottsveteranerna så har jag fått en möjlighet 
till att träna och tävla som annars hade varit helt uteslutet.

September - Bosön. Jag deltar i prova-på träningsläger 
anordnat av Idrottsveteranerna. Du, säger Leif! Du åker 
väl Vasaloppet i år? Självklart säger jag! Ett säkert upp-
trädande kan dölja oceaner av okunskap. Försöker att 
dra mig till minnes förra gången jag åkte på 80-talet men 
konstaterar att hjärnan har en viss förmåga att förtränga 
sådant man inte vill komma ihåg, som första tvåkilome-
tersbacken, en kilometer efter start, Lundbäcksbackarna 
och alla andra backar som känns som Kebnekajse när 

man åkt fem sex mil. Jag kan ju alltid skylla på protes 
eller 76 år om jag inte skulle orka som en säker bortför-
klaring tänker den del av hjärnan där latmasken håller till. 
Sagt och gjort, anmälan går in via Idrottsveteranerna som 
tar hand om nästan allt det praktiska. Allt jag behöver 
göra är att passa en buss som går från Kavallerikasern i 
Stockholm kl 0900 söndagen den 23 februari.

Försvarsmaktens skidläger i Arvidsjaur innan Vasalop-
pet var en riktig höjdare. Jag hade förberett mig med en 
mindre del på rullskidor innan och fick här av suveräna 
instruktörer massvis med tips och råd för att bli en bättre 
skidåkare. Nu djäklar, här skall tränas fram till start var 
tanken. Om det inte hade varit för tidsbegreppet så skulle 
jag tro att jag haft en tidig Corona. Jag han bara komma 
hem från Arvidsjaur den 18 december 2019 innan hostan 
och febern satte in. Sjuk till och från i stort hela januari 
och delar av februari så det blev inte mycket till träning. 
Skam den som ger sig, så jag beslöt att köra ändå. Tänk-
te att om Ernst Alm från Norsjö IF kunde köra ospårat 
i snöglopp på 7 timmar 32 minuter och 49 sekunder så 
skulle jag väl kunna ta mig i mål innan repen dras. Ernst 
var den första Vasaloppsvinnaren efter Lars och Engel-
brekt som hann i kapp Gustav Vasa 1521 och eskorterade 
honom till Mora. Om de två sedan ingick i den livvakt 
om 16 man som Gustav Vasa hade, skall jag låta vara 
osagt men den livvakten var i alla händelser början på det 
regemente där jag ryckte in som 17 åring 1961 – dåvaran-
de Kungliga Svea Livgarde. Livgardet som det numera 
heter fyller för övrigt 500 år 2021!

Hade inte Kung Kristian II varit så taskig och choppat 
av huvuden på Stortorget i Stockholm 1521 så kanske 
Kalmarunionen bestått och förmodligen hade vi inte hel-
ler haft något Vasalopp. Så går det om man retar upp en 
svensk tillräckligt. 
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Vecka 11 samlades vi på söndagens eftermiddag i ett 
regnigt Kläppen. Anläggningen ligger ca 13 km söder om 
Sälens by. Redan på måndag morgon var vädret med oss 
och vi fick en fin vecka med mycket sol och fantastiskt 
fina skidförhållanden. Dessvärre innebar spridningen av 
Corona-viruset att tre av de anmälda deltagarna tvingades 
stanna hemma då det hade sådana symptom och en kunde 
inte ansluta p.g.a. svår lunginflammation. 

Kläppen

Loppet ja! Medvind och soligt, spåren med tanke på brist 
på snön, inte så dåliga. Härliga människor på sidorna 
som hejar fram en. Märkligt nog klarade jag alla nedförs-
backar utan vurpor men körde omkull ett par gånger på 
myrarna då skidorna bara högg tag i marken under snön. 
Förstod inte riktigt vad det var men mitt glid var inte 
mycket att hurra förr. Dessbättre i uppförsbackarna. Det 
tog mig 10 timmar 11 min och 25 sekunder för mig att ta 
mig i mål i Mora. Nöjd – nja, inte riktigt men med tanke 
på förutsättningarna så kanske det inte var så dåligt ändå. 
Det visade sig att mina Madshus Redline skidor hade 
sprickbildningar längst med på bägge skidor och spannet 
säckat ihop. Madshus skickade mig nya skidor så fort 
problemet blev påtalat utan några problem – så nästa år, 
då dj…. Men några 7 timmar och 16 min som var bästa 
tid för Klass H 75 på Vasaloppet 2019 lär jag nog inte 
komma i närheten av. Det får räcka med att jag tävlar mot 
mig själv.

Thomas Jarnehed

Veckan är öppen för sårade/skadade medlemmar och för-
eningen står för alla kostnader vilket innebär resa till och 
från med bil eller billigaste allmänna färdmedel, skidhyra, 
liftkort/spårknapp, mat under veckan. Maten lagas till sin 
huvuddel av deltagarna själva i stugorna medan ett par 
luncher utspisas på någon restaurang i området. Fredrik 
Wiebes medförda Murikka-panna nyttjades också för en 
lunch bestående av renskavskebab.

Kläppen Ski Resort är en fantastiskt fin anläggning med 
skidåkning för alla, även om de mest avancerade åkarnas 
backar är något begränsade. Vi bor i två stugor med 10 
bäddar vardera, men då stugorna är optimerade för två 
barnfamiljer med två dubbelrum och ett sovloft med sex 
sängar har vi begränsat antalet till sju i varje stuga. Även 
i år kunde man välja mellan att delta hela veckan eller 
söndag till torsdag alternativt torsdag till söndag.

Gondol till toppstugan
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Att vi är i Dalarna råder ingen tvekan om Fint preparerade längdskidspår utan trängsel

Några av deltagarna strax innan hemfärd sista dagen Fint preparerade skidbackar och gott om plats i gondolen

Matlagning i stugorna Kassör under återhämtning
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Stödmedlemmen Björn Gustafsson tränar och tävlar i 
föreningens namn och kläder

Tack Björn för att du är en god ambassadör för vår förening! Genom att träna och tävla i föreningens namn och 
kläder hjälper du till att sprida kunskapen om att föreningen finns. Björn har deltagit i cykelvasan, mountainbike göte-
borgsgirot och Idre fjällmaraton m.m.

Som stödmedlem kan du köpa föreningens högkvalitativa 
träningskläder från Trimtex till bra priser. Webbutiken 
öppnar under några veckor två gånger per år.

Som stödmedlem kan du också delta vid några av för-
eningens arrangemang till självkostnadspris, t.ex. kajak-
paddling, klippklättringskurs, fjällmarsch vintertid. Om 
någon sårad/skadad behöver ledsagare t.ex. under fjäll-
marschen står föreningen även för ledsagarens kostnader.
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Kansliet i Enköping
Sedan årsskiftet har föreningen inrättat ett kansli i En-
köping. Kansliet är under året öppet mån-ons och fredag 
kl 10.00-15.00 och torsdag kl 17.00-21.00. 

Du är alltid välkommen att besöka oss när du har vägarna 
förbi för en stunds samtal, behov av stöd eller bara för en 
kopp kaffe. Slå en signal en stund innan så att vi inte är 
ute på något uppdrag. 0734-32 12 98. Vi finns på Ågatan 
15 B i Enköping

FÖRRÅDKONTOR

Fredrik Wiebe - vår kanslist

Jag såg livets ljus den 13 november 1956 i Sandviken. 

Min uppväxt kom att präglas av hästarna i familjen. Dels 
att redan som liten pojke följa med på hästtävlingar runt 
om i Sverige. Eftersom hästen stod i familjens centrum 
så fick jag tidigt utforska världen, tävlingsområdet, själv. 
När jag blev äldre så fick även jag lära mig rida, mocka, 
köra dynga, hämta hö och bygga hagar. Vid 15-årsåldern 
tog motorintresset över eller så var det bara min ”tonårs-
revolt” när mina yngre systrar hade börjat visat ett stort 
intresse för stallet och hästarna.

Nu var det också dags att påbörja min utbildning vid Pol-
hemsskolan i Gävle. Fyraårig teknisk linje med el-telein-
riktning. Så här med distans var det en mycket bra utbild-
ning, som jag då inte satte så stort värde på och min insats 
var medelmåttig. Men idag så har jag fortfarande glädje 
av vad jag lärde mig då. Den yrkespraktik som jag gjorde 
hos Korsell och söner under två somrar har jag haft stor 
nytta av i mitt fortsatta yrkesliv. 

1976 var ett stort år, jag tog studenten, ryckte in i det 
militära vid S1 i Uppsala och jag träffade min blivande 
hustru Marianne.

Min militära utbildning började vid Signaltruppernas Ka-
dett och Aspirantskola i Uppsala och fortsatte vid Krigs-
skolan Karlberg. Här gick det inte att ligga på latsidan 
utan här gällde det att prestera både i teoretiska såväl som 
i praktiska prov. 1979 blev jag anställd som Löjtnant vid 
S1 i Uppsala. Nu följde trupptjänst varvat med fortsatt 
nivåhöjande utbildningar. 1981 flyttade Marianne och 
jag ihop i vårt nya radhus i Enköping. Där var det nybyg-
garanda och en blandning av gamla Enköpingsbor och 
inflyttade militärer. S1 flyttade 1982 till Enköping och 
försvaret var mån om att så många som möjligt av de an-
ställda också ville flytta till staden.

1984 påbörjade jag studier vid Militärhögskolans Högre 
Tekniska Kurs i Stockholm. Här blandades strategi och 
taktik med matematik och teleteknik. Det var tre år med 
pendling och långa kvällar med derivator och mekanik. 

När allt detta var avklarat så var det dags att – gifta oss. 

19 juni 1987 så gifte sig Marianne och jag i Vårfrukyrkan 
i Enköping. Efter att vi åkt häst och vagn till mässen så 
hade vi en fantastisk bröllopsmiddag där med släkt och 
vänner. 

Detta var också det år då jag började jaga, vilket jag fort-
farande gör.

Väl åter vid regementet så följde tre år som studiesekre-
terare i en studie om Televapensystem 2010. Under dessa 
år arbetade jag med många fantastiska människor från 
alla truppslag i armén, Totalförsvarets forskningsinstitut, 
Försvarets Materielverk och industrin. Resultatet – ja det 
är hemligt.

1989 föddes vår son Magnus, och har man barn, radhus 
och Volvo kombi så kan man ha hund. Taxen Fiffi kom 
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Tack till Thomas Torkelsson!

En dag för några veckor sedan ringde porttelefonen. 
Det var Thomas Torkelsson som kom på besök. Han ville 
inte bara prata och fika med oss på kansliet, han hade 
också med sig en bildprojektor och en filduk som han vil-
le skänka till föreningen att användas vid styrelsemöten 
på kansliet och vid föreningsarrangemang. Föreningen 
framför sitt varma tack till Thomas för den fina gåvan. 
Projektorn har nu fått ny lampa och allt är monterat.

Det finns många uppgifter 
i Idrottsveteranerna. Här är 
det ordförande som byter 
lampa i projektorn

till oss och var en fin familjemedlem och en fantastisk 
jaktkompis under många år. 

Under 1990 så tillträdde jag som kompanichef och fick 
ansvaret för utbildning av värnpliktiga chefer och dessut-
om fick jag öva som bataljonschef under årets övningar. 

Vi passade på att samtidigt bygga till och om vårt radhus 
och jag gjorde en hel del arbeten själv och till jul så var 
allt klart. 

1992 kom vår dotter Louise till världen så nu vart det full 
fart på blöjbyten och lek. 

Försvaret hade beslutat att anskaffa ett nytt telesys-
tem till fältförbanden och jag fick 1993 förtroendet att 
vara systemledare. Det innebar ett nära samarbete med 
Försvarets Materielverk och industrin. Alcatel i Norge 
levererade telefonväxeln vilket kom att innebära ett stort 
antal resor till Norge, både till industrin och försvaret. 

Det blev mycket intressant arbete. Systemet levererades 
4 juni 1997 till Försvaret och en stor övning genomfördes 
1998 i södra Sverige. 

Under fyra år så deltog jag, under tre veckor i maj, i en 
stor sambandsövning i Tyskland. Ett 30-tal nationer del-
tog och vi provade interoperabiliteten mellan ländernas 
sambandssystem. Detta för att utröna hur vi tillsammans 
kan verka i en internationell insats. I samband med plane-
ringen av övningen stod olika länder för värdskapet bland 
annat fick jag besöka Georgien.

Att utöva fysisk träning är en stor del av mitt liv främst 

genom löpning, skidlöpning och orientering. För att stad-
fästa detta så genomförde jag en svensk klassiker 1996 
och efter det har den fortsatta träningen bara flutit på. 

Under 1996 flyttade vi in på Sandsoppsgatan där vi fort-
farande bor. Barnen växte och olika fritidsintressen såsom 
ridning, musik, balett, orientering och friidrott bidrog till 
en hel del transporter och engagemang i olika föreningar. 

Detta resulterade att jag blev ordförande i OK Enen mel-
lan 2005 och 2015. Under denna tid var jag också täv-
lingsledare för klubbens tävlingar vid flera tillfällen bland 
annat för finalen av Elitserien i orientering 2008 och SM i 
ultralång 2014. Under 2011 till 2013 var jag också ordfö-
rande för Upplands orienteringsförbund.

Efter att varit ansvarig för ledningsträning och senare 
för utvecklingsverksamheten vid regementet tillträdde 
jag 2007 som stabschef. Jag fick nu arbeta för vår första 
kvinnliga regementschef, överste Lena Hallin. Det var 
många intressanta år i en tid då försvaret genomgick en 
stor förändring och av statsministern betecknades som ett 
”särintresse”. 2015 opererade jag min höft som var utsli-
ten. Då passade det bra att byta befattning. Som ställföre-
trädande regementschef fick jag möjlighet att avluta min 
militära gärning vid mitt regemente i Enköping.

Jag ser fram emot att arbeta som kanslist för Idrottsvete-
ranerna.
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Föreningen är mycket tacksam över att de erbjudit sitt stöd för att stötta våra sårade veteraner med västernridning 
som en del i sin rehabilitering och träning. I april i år åkte Thomas Torkelsson och Milad Samadi från styrelsen ut till 
Annika och Basse för att lära känna dem och prova på markarbetet med Basse och västernridning. Tja, grunderna i 
västernridning i alla fall. 

Tanken med Annikas stöd till föreningen är att bjuda in sårade veteraner, två åt gången för att lära sig att rida, jobba 
med hästen och ta hand om hästen. Grunden kommer att utgöras av det som kallas för markarbete och som innebär 
att man lär känna hästen och inte minst att hästen lär känna dig. På så vis inleds träningen med att man förtjänar häs-
tens förtroende och lär sig manövrera den stora hästen på marken med mycket små rörelser för att få den dit man vill. 
Det är först därefter som man får rida hästen och lära sig rörelserna på hästryggen. Slutligen får man hjälpa till att 
ordna för hästen bla. genom att hjälpa till att ryckta, mocka och utfordra.

Projektet är i sin linda och Annika har även ett stort kontaktnät med ryttare och västernhästägare på andra platser i 
landet och kan förmedla kontakter till sårade veteraner som inte bor i närheten av Tjörn.

Från föreningens sida upplever vi att detta är ett mycket värdefullt tillskott till vårt redan breda utbud av träningsmöj-
ligheter och vi uppmanar dig som är sårad att ta kontakt med oss om du är intresserad.

På nästa sida kan du läsa hennes beskrivning av verksamheten.

Milad och Thomas

Våra senaste stödmedlemmar bor ute på Tjörn och heter 
Annika och hästen Basse. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 

 

  

  

VVii  lleevveerreerraarr  kkvvaalliiffiicceerraaddee  IITT--ttjjäännsstteerr  ii  pprroojjeekktteettss  aallllaa  

ffaasseerr  ––  ffrråånn  kkrraavvssttäällllnniinngg  ttiillll  lleevveerraannss  oocchh  fföörrvvaallttnniinngg  aavv  

ffrraammttaaggnnaa  ssyysstteemm..  VVii  hhaarr  hhjjäällpptt  fföörrssvvaarrssiinndduussttrriinn  aatttt  

fföörrnnyyaa  oocchh  fföörrbbäättttrraa  ssyysstteemm  oocchh  aapppplliikkaattiioonneerr  ii  öövveerr  2200  

åårr!!  VVii  hhaarr  llåånngg  eerrffaarreennhheett  aavv  oocchh  kkuunnsskkaapp  oomm  

FFöörrssvvaarrssmmaakktteenn  oocchh  FFöörrssvvaarreettss  MMaatteerriieellvveerrkk  oocchh  kkäännnneerr  

vvääll  ttiillll  uuttmmaanniinnggaarr  ssoomm  uuppppssttåårr  ii  ddeenn  ddaagglliiggaa  

vveerrkkssaammhheetteenn..  

Avancerade IT-tjänster med 
kvalitet och engagemang! 
 

Föreningens sponsorer

Försvarsmakten är föreningens 
huvudsponsor och står för den absoluta merpar-
ten av de ekonomiska medel som står till fören-
ingens förfogande. 

FM medel får endast användas för stöd till inter-
nationellt skadade medan föreningen är öppen 
även för nationellt skadade.

Det innebär att föreningen är beroende av 
stödmedelmmar och sponsorer för stödet till de 
nationellt skadade.
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Jag heter Annika Backelin och bor 
på Tjörn. Utbildade mig till sjukgym-
nast i Göteborg för snart 30 år sedan. 
Tjänstgjort inom primärvård, sjukhus, 
hemsjukvård, funktionshinder, frisk-
vård här i Sverige och sjukhus/akut-
sjukvård i Oslo/Norge. 
Jobbar numera på Närhälsan Rehab-
mottagning Herrestad/ Uddevalla.

Hästar har alltid varit en stor del av 
mitt liv sedan jag började skolan. Lär-
de mig rida för militärer i Göteborg. 
Ordning och reda, inget daltande. 

Under åren som sjukgymnast har jag 
träffat både civila och militära vetera-
ner. 
2018 kontaktade jag Försvarsmakten 
och Veterancentrum ang PTSD. Fick 
ett långt trevligt svar om att...”PTSD 
är inget stort problem inom Försvars-
makten idag (på gruppnivå)”. 
Men.......det jag har mött under åren är att PTSD är ett stort problem för varje individ som drabbas. Resten av livet 
påverkas och förändras. 

Samspelet mellan människa och häst(djur) ger ofta en ökad medveten närvaro. Man lär sig att vara här och nu, vilket 
ofta kan ha en positiv effekt på stressrelaterade besvär. 

Läste och såg en film för en tid sedan om veteraner/Navy Seals i USA. De använder inridning och träning av vilda 
mustanger som rehabilitering, med mycket positivt resultat. ”Heroes and horses” heter projektet/verksamheten. 

En dröm har varit att någon gång kunna kombinera mina yrkeskunskaper med hästar och westernridning. Inga vilda 
mustanger, men en Amerikansk Quarterhäst kanske kan bli bra nog. Quarterhästen anses vara den snabbaste hästrasen 
på en 1/4 mile , ca 400 meter.

Basse, som min häst kallas, är en Amerikansk Quarterhäst. Heter egentligen Hitech Basshunter. Basse fyller 13 år i år 
och jag köpte honom när han va 3år. Känslig, tuff och älskar att va i centrum. 

Basse och jag erbjuder Er/Dig en introduktion i säker hästhantering och westernridning, hemma hos mig. Kostnadsfritt 
på ideell basis till Idrottsveteranernas medlemmar.
Idrottsveteranernas kansli kan ge mer information, om intresse finns. 

Det skulle va en ära för mig och min häst att få göra en insats för de civila och militära veteraner, som riskerat sitt liv 
för fred o ordning, nationellt och internationellt. 

Nu så här efter att ha sett två av er medlemmar hantera/rida Basse, så vet jag att Basse tycker om uppdraget han har 
fått.

Hoppas att vi ses!

Soliga hälsningar från Västkusten 
Basse & Annika

Annika och Basse
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Inget Coronavirus stod i vägen för årets genomförande av 
Påskturen som gick av stapeln i Vålådalen för femte året 
i rad!

På grund av viruset var det dock bara 5 deltagare som 
följde med på årets tur. Turen organiserades därför på 
enklaste vis med en minibuss som svepte från Halmstad 
och plockade upp deltagare och utrustning via Göteborg 
och sen hela vägen till Vålådalen. 

Väl på Vålådalen fjällstation packade vi vår utrustning en 
sista gång och begav oss ut. Den inledande skidmarschen 
till Stendalsstugorna gick genom en fantastisk fjällbjörk-
skog med otroliga leder mellan lövverken och träden. 
Temperaturena låg nära nollan, vilket är negativt under 
våra turer eftersom det är lätt att saker blir blöta under 
dagen och sen fryser på natten. 

På eftermiddagen den första dagen nådde vi så Tjakk-
ta-stugan som är en 3x4 meter stor trästuga utan isolering 
men med en kamin. Vid det här laget befann vi oss på 
kalfjället med starka vindar och låga temperaturer och det 
började skymma. Så efter middagen innomhus valde vi 
att sova alla fem där inne. 

Terrängen vi skidade i ligger nära Anaris-fjällen där den 
stora fjällolyckan inträffade på 1980-talet. Vi passade 
därför på att öva på att gräva nödbivacker i snön, där vi 
konstaterade att 15 minuters grävande, även i storm, ska-
par förutsättningar för att kunna placera ut liggunderlag, 
thermosar, mat och sovsäckar i enmanna-bivacker med 
ryggsäck eller pulka som tak för skydd från vinden och 
snön. Snötäcket isolerar och hjälper till att hålla oss var-
ma efter en stund.  

Påskturen 2020

Vi hann även med att skida genom Lunndörrspasset vilket 
bjöd på fantastiska vyer. Vad som var extra kul var att vi 
skidade på skrå genom en fjällskog ner för ett berg vid si-
dan om passet för att ta oss dit. På så vis fick vi en myck-
et komplex och givande offpistskidåkning ner till passet.

Den rådande situationen gjorde också att fjällen var tom 
på andra fjällvandrare, vilket gjorde att vi även andra 
dagen åt lunch innomhus i nästa fjällstuga och avslutade 
även den dagen med att sova innomhus i en fjällstuga.

De grupper som under tidigare påskturer har skidat runt 
på fjället har aldrig sovit innomhus, tvärt om har jag ak-
tivt styrt undan även lunchutspisningar från stugorna för 
att inte latmasken ska krypa fram. Vad jag kan konstatera 
den här gången dock är att vi har skidat i snitt mest under 
årets påsktur jämfört med tidigare år och det även trots att 
vi hade två nybörjare med oss. Återhämtningen och även 
trivseln var överlägsen när vi avslutade ett hårt marsch-
pass inomhus jämfört med tidigare då vi börjat sätta upp 
vårt tältläger när det börjat skymma.
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När vi nu är tillbaka till civilisationen och inväntar vå-
ren i södra Sverige har planeringen för påskturen 2021 
påbörjats. Alla sårade medlemmar ska ha fått info om 
det mejlledes och även via medlemsansvarige Per. Upp-
lägget fokuserar i huvudsak på det som tidigare varit 
”mellan-gruppen” dvs. en grupp som skidar längs med en 
led och med möjlighet att sova innomhus. 2021 kommer 

vi att skida från Abisko till Nikkaloukta via Kebnekaise 
fjällstation. 

För mer info eller anmälan till Påskturen 2021 kontakta 
idrottsansvarig Milad Samadi på 

milad.samadi@idrottsveteranerna.se eller 0793392703
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Vill du också hänga med på påskturen 2021?

För sjätte året i rad ska Idrottsveteranerna ut på påsktur. 

Påsken 2021 ska Idrottsveteranerna på en skidtur och skida mellan Abisko och Nikkaloukta via Kebnekaise fjällsta-
tion. Turen kommer att genomföras ett par dagar innan långfredagen och avslutas i anslutning till annandag påsk ca. 
29 mars - 6 april 2021 (OBS! de exakta datumen är inte fastställda). 

Genomförandet kommer att ske genom att vi flyger upp till Kiruna och tar tåget till Abisko, skidar därefter längs med 
Kungsleden söderut till Nikkaloukta, tar bussen till Kiruna och sedan flyger hem. 

Vi kommer därmed att skida på turskidor längs med Kungsleden med en beräknad sträcka på ca 20 km per dag. Vi 
kommer passera STF-stugor varje dag där vi kommer att kunna övernatta även om vi också kommer att sova i tält. Att 
skida på turskidor motsvarar att gå på en fotmarsch fast är mycket mer skonsamt eftersom många stötar försvinner.

Turen kommer att genomföras som ett team med nybörjare som kommer att få den stöttning som de behöver och med 
mer erfarna medlemmar och stödmedlemmar som kokar vatten, sätter upp tält, bär mat och drar grupputrustning i pul-
kor. För detta kommer vi att planera in ett bastubad med en reservdag i slutet. Om vi inte är tillräckligt snabba kommer 
vi ordna så att vi åker förbi en eller flera dagsetapper med snöskoter.

För att detta ska vara möjligt att genomföra på ett säkert och framförallt givande sätt vill Idrottsveteranerna binda upp 
dig som sårad i ett träningsprogram under året. Vi har alla olika förutsättningar att genomföra Påskturen men genom 
att träna tillsammans (men på varsitt håll) kommer våra förutsättningar att genomföra detta förbättras avsevärt. 

Vi har under tidigare år sett vilken spännande utveckling de sårade som vågat prova att delta fått även utan tidigare 
förkunskaper. Tanken nu - efter att vi pratat och du visat ditt intresse - är att du kontaktar föreningens idrottsansvarige 
Milad Samadi för att diskutera din utgångspunkt med hänsyn till dina skador och förutsättningar och att ni tillsam-
mans diskuterar ett möjligt träningsupplägg för dig. Det kan röra sig om kortare promenader inledningsvis eller kanske 
mental träning att åka iväg på en resa tillsammans med andra. Detta är inte en bindande anmälan utan det första steget 
för att komma ut i fjällen om drygt ett år tillsammans. Därefter skapar vi ett antal 3-manna chattgrupper på Whatsapp 
där du tillsammans med två andra sårade kamrater kan diskutera och bolla träningsfrågor. Vi kommer också skapa en 
gemensam grupp med alla deltagare där Milad kan förmedla gemensam information om träning och turen av intresse 
för alla. På så vis är tanken att resan till Påskturen 2021 blir ett delmål i form av träning och att genomförandet av 
Påskturen 2021 på Kungsleden blir huvudmålet tillsammans med andra kamrater från föreningen.

milad.samadi@idrottsveteranerna.se eller 0793392703



Idrottsveteranen sida 14

1896 var Roald Amundsen och dennes bror, Leon, i be-
grepp att korsa den norska högfjällsplatån Hardangervid-
da som i ett led att förbereda Roald på dennes kommande 
polarutforskande. Bröderna lyckades aldrig korsa Har-
dangervidda och nå fram slutmålet, den norska fjord-byn 
Eidfjord. Bröderna utkämpade istället en överlevnadsstra-
pats i ett mycket kargt och ogästvänligt landskap, i svåra 
temperaturer och väderförhållanden. Efter en längre tid 
på högfjället lyckades de båda bröderna att söka sig i 
säkerhet. Några månader senare, under sommaren 1896, 
ansökte Roald om att antas till den belgiska Antarktis-ex-
peditionen. 1897-1896 genomförde Roald sin första 
pol-expedition, Belgica-expeditionen. Därefter, under 
åren fram till sin död 1928, kom Roald Amundsen att bli 
en av de främsta polarutforskarna som världen har skå-
dat. Korsandet av Hardangervidda lyckades dock Roald 
Amundsen aldrig med, trots flertalet försök.

Idag gallras det bland duktiga polarrävar som har vågat 
att ansöka om att få skida Roald och Leons tänkta rutt 
över Hardangervidda, 100 kilometrar i obanad fjällm-
iljö, med pulka och egna vägval. Endast de mest läm-
pade antas till att få deltaga i tävlingen Åsnes expedition 
Amundsen. Våra kamrater Milad och Victor antogs till 
denna utmaning. Denna utmaning anses, av invigda, vara 
ett lackmustest för polaräventyrare. Här följer en re-
dogörelse av deras bedrift.

Kvällen den 25 februari rullar vår bil över den norska 
gränsen vid Svinesund. Vi tre, Göteborgsbördiga kamrat-
er som Försvarsmakten både har sammanfört och hållit 
åtskilda i perioder, skall nu få uppleva det som vi senare 
kom att förstå vara ett lackmustest på Victors och Milads 
förmågor. Bakom ratten sitter kamrat Sidron, för expe-
ditionen utpekad logistiker och livsnjutare. Kamraterna 
Milad och Victor vilar sig i form inför deras prövning. 
Färden är lång, sett till antalet hjulsnurr, men kort sett till 
hur många historier som kan utbytas mellan kamrater. 
Berättelser och skratt fyller vår bilfärd till Eidfjord. Så 
sällsamt lyckliga är vi över att få vara tillsammans. Den 
26 februari ankommer vår grupp Eidfjord, en vacker 
fjord-by omgärdad av höga, vitklädda berg. 

Åsnes expedition Amundsen 2020
Väl framme påbörjar vi den mödosamma och långa 
incheckningsprocessen. Denna process innebär att vi, på 
sant Sovjetbyråkrati-manér, fyller i dussintals dokument, 
får utrustningen inspekterad och vägd, samt blir införståd-
da i att väderprognosen för de kommande dagarna inte är 
lovande. För att undvika att bli fast på högfjället måste 
Milad och Victor behöva skida snabbt, mycket snabbt, 
släpandes på sina respektive pulkor som ej får understiga 
40 kilogram i vikt. Vidare får vi se hur de andra lagen 
förbereder sin utrustning. Vi inser att vi ligger i lä i fråga 
om materielval! Redan vid denna incheckning inser vi att 
vi möter hård konkurrens hos lag med erfarenheter från 
Antarktis och Arktis, Svalbard och Grönland.

Morgonen den 27 februari transporteras alla tävlande från 
Eidfjord till Haukelisaeter. I Haukelisaeter går starten för 
lagtävlanden av stapeln vid 14-tiden. 1 timma tidigare 
hade starten gått för tävlande i individuellklassen. Långt 
ifrån Haukelisaeter, i Eidfjord, sitter Sidron i sin spar-
tanskt upprättade stabsplats, avnjutandes varmt kaffe, och 
är redo att följa sina kamrater i realtid, tack vare de GPS-
spårsändare som alla tävlande var tvungna att medtaga. 
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Milad och Victor sätter av, och det första som möter 
dem är en svår stigning. Kamraterna halkar efter klun-
gan något i denna initiala stigning. Därefter kommer 
kamraternas jämna tempo och militärt disciplinerade 
skidande att ge resultat. För varje uppdatering som 
GPS-spårsändaren ger, var 15:e minut, har kamraterna 
kämpat sig förbi andra tävlande, långsamt klättrandes 
uppåt i listan. Kamraterna navigerar på fjället och pas-
serar 3 kontrollplatserna. Därefter arbetar de sig ner från 
högfjället, ner mot mål i Maurset. Natten mellan den 28:e 
februari och den 29:e februari, möter Sidron upp sina 
kamrater. Det återstod endast en kilometer till mål, 99 
kilometrar var avklarade. På långt håll kan Sidron höra 
att hans kamrater är vid gott mod, skratten de ekar genom 
vinternatten. 04:30, den 29:e februari, efter 39 timmars 
kontinuerligt skidande i svår terräng och med dåliga vä-
derförhållanden, passerar kamraterna mållinjen mycket 
trötta och slitna. 

Därefter väntar en kortare återhämtning i en uppvärmd 
kåta, där varm soppa och dryck intas, kantat av skratt och 
glada tillrop. Ett annat lag, som når mål strax efter Milad 
och Victor, väljer att stärka de svenska kamraterna med 
Amundsen-snaps. Efter den korta återhämtningen trans-
porteras vi i det svenska laget till Eidfjord, några kilo-
metrar längre ner i dalen, där en behövlig återhämtning 
påbörjas. Kvällen den 29:e februari bjuder på målgångs-
bankett. Stämningen är dock något dämpad över de kvar-
varande lag som tvingas nödbivackera på fjället, i storm-
vindarna som hade byggts upp under det senaste dygnet. 
Det är dock kärva människor, i vissa fall med erfarenhet 
av polarfärder, som bivackerade på fjället – de vet hur de 
skulle ta hand om sig själva.

Tidigt på morgonen den 29:e februari påbörjar vi vårt 
återtåg mot Sverige. Stormen över den delen av Norge 
som vi befinner oss i gör att vi får finna alternativa vägar 
hem. Hemfärden blir än längre än ditfärden. Till slut når 
vi våra respektive mål på västkusten, och på måndagen är 
vi samtliga iklädda Försvarsmaktens uniform igen.

Av 65 startande lag i lag-tävlingen kom endast 54 lag att 
ta sig i mål. Vårt lag Idrottsveteranerna, beståendes av 
Milad och Victor, kom på 26:e plats i herr-gruppen.

Upplevelsen - så här ett par veckor senare - var god. 
Strapatsen var otroligt påfrestande med kärvt klimat och 
hårda ansträngningar, rent av nedbrytande. Tävlingen 
bjöd på sträng kyla med temperaturer på under -20 och 
stundtals kraftiga vindar. 
Tempot i tävlingen gjorde att vi hade stora svårigheter 
att kompensera för de mängder energi som vi förbru-
kade vilket i sin tur ledde till svårigheter att återhämta 
och påfrestningen på kropparna blev större allt eftersom 
timmarna gick. Samtidigt var den otroligt lärorik, det är 
inte ofta man pressar sig själv så hårt som vi gjorde under 
Expedition Amundsen. Det var lärorikt på så vis att alla 
rutiner vad gäller förläggningsstjänst, raster, utspisning, 
orientering, skidåkning och vikten av att fatta rätt beslut 
i kallt väder under pressade situationer verkligen sattes 
på prov under tävlingen. God träning och utbildning från 
Försvarsmakten och goda förberedelser med Idrottsveter-
anernas påskturer och stöd från Idrottsveteranerna gjorde 
det hela möjligt. Vi kommer att bära med oss alla de 
kunskaper som vi fått genom den här prövningen i kom-
mande påskturer med föreningen för att göra tillvaron 
bättre!  
Vi vill rikta ett stort tack till Idrottsveteranerna för allt 
stöd i genomförandet av Expedition Amundsen. Utan 
föreningen skulle det inte varit möjligt.  

Milad

Victor

Kristian
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Hej mitt namn är Stefan Nordqvist och jag är 52 år. 

Jag har varit medlem i Idrottsveteranerna i ca 4 år och har 
diagnosen PTSD som jag fick efter min utlandstjänstgö-
ring på BA04. 

Jag har genom Idrottsveteranerna fått hjälp med att bör-
ja aktivt med sportskytte och är väldigt aktiv som skytt 
tack vare föreningen. Jag tävlar och tränar minst två till 
tre gånger i veckan, både luftgevärsskytte och banskytte 
från 50 meter med 22 long och från  300m med 6,5 mm. 

Genom skyttet har jag mycket lättare att klara av varda-
gen med stress och de krav som ställs för övrigt. 

Jag är ansvarig för veteranskyttetävlingen som vi har var-
je år här i Sala tillsammans med Sala skyttegille. 

Jag hoppas att kunna tillföra något i styrelsen och att få 
jobba så fler kan få möjligheten att genom Idrottsvetera-
nerna kunna må så mycket bättre. 

Stefan Nordqvist ny i styrelsen
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Ulf Roos ny i styrelsen
Jag är född 1975 i Göteborg, bor numera på Österskär 
utanför Stockholm med fru och 3 döttrar. Vi lever ett ak-
tivt liv med mycket rörelse såväl inom som utom landet 
då resande är en favoritsysselsättning. 

Träning är viktigt för oss och för min del har det gått från 
fotboll och tennis för att därefter fortsätta med handboll 
och volleyboll för att slutligen hamna in i närkampsspå-
ret och Krav Maga där jag under ett par år drev en Krav 
Maga klubb i Skövde. Numera är intresset mer åt längd-
skidåkning där målet är att genomföra Nordenskiöldslop-
pet. Till detta lite löpning och Crossfit för att hålla igång 
under barmarksperioden.

Jag har sex stycken utlandsmissioner BA10, MA13, 
KS02, OMLT FS18, ett träningsuppdrag i Uganda samt 
16 mån i CAR. 

Jag tog examen 2003 och har sedan dess jobbat på 
TrängR, LogS, MSS, FJS, LG och nu på LG/IntUtbE 
som avdelningschef och ansvarig för utbildningen till 
bl a Mali. På IntUtbE förbereder vi förbanden som skall 
genomföra utlandstjänst.

Att vara delaktig i Idrottsveteranerna skapar möjlighet att 
vara ett stöd efter hemkomst.

Bild från Kosovo. Foto: Försvarsmakten
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Nu kan du som är företagare också stödja vår verksamhet!
Idrottsveteranerna får i dagsläget stöd från såväl myndigheter som enskilda. En del av de bidrag föreningen mottar är 
öronmärkta för soldater sårade/skadade i internationell tjänst. Föreningen är därför även i behov av ekonomiskt stöd 
för att stötta nationellt sårade/skadade soldater. Ditt samarbete med Idrottsveteranerna kan därför bidra ytterligare till 
att sårade/skadade soldater får det stöd de behöver.

Samarbetsavtal kan tecknas för tre olika nivåer, 5 000, 15 000 och 25 000 kr eller materiel/utrustning till motsvarande 
värde i stöd under ett år. Föreningen har drygt 400 medlemmar från generaler/amiraler i Försvarsmakten, politiker 
i ledande positioner till en stor variation av stödmedlemmar i samhället. Tidningen Idrottsveteranen distribueras till 
samtliga medlemmar via mail och till ett antal avdelningar på Högkvarteret, Försvarsdepartementet, Sveriges veteran-
förbund, Soldathemsförbundet, Invidzonen, Sveriges militära kamratföreningars riksförbund i tryckt format.  Sponsor 
ges följande förmåner:

5 000 kr

En fjärdedels sida i tidningen Idrottsveteranen vid två tillfällen.

Företagslogga motsvarande presenterad på hemsidan som bronssponsor

15 000 kr

En halv sida i tidningen Idrottsveteranen vid två tillfällen.’

Företagslogga länkad till valfri hemsida och presenterad på hemsidan som silversponsor

25 000 kr

En hel sida i tidningen Idrottsveteranen vid två tillfällen.

Företagslogga länkad till valfri hemsida och presenterad på hemsidan som guldsponsor.

Som värd för ett valfritt föreningsarrangemang kostnadsfritt delta med en representant.

Vill du sponsra föreningen är du välkommen att ta kontakt med kansliet@idrottsveteranerna.se

Corona-pandemin har drabbat oss på många sätt, oftast 
negativt. Det finns dock några ljusglimtar med situatio-
nen. En sådan ljusglimt är det förändrade arbetssättet som 
många tvingats tillämpa innebärande mer digitala möten is-
tället för fysiska sådana. Vi har t.ex. haft digitalt möte med 
Kungafonden, SVF och VRR liksom samverkansmöte med 
Veterancentrum, och övriga stödorganisationer via Teams 
som är ett utmärkt program för digitala möten.

Veternacentrum har redan nu fattat beslut om att genomfö-
ra hälften av samverkansmötena digitalt och att de kommer 
att besöka organisationerna vid höstens verksamhetsdialo-
ger.

Styrelsen ser över möjligheterna att i framtiden i större ut-
sträckning använda sig av digitala möten för att både spara 
tid och pengar.

Nya arbetssätt till följd av Corona-pandemin
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Vill du bli medlem eller känner du 
någon som du tror vill bli medlem 

och stödja föreningens verksamhet?

Gå in på 
www.idrottsveteranerna.se

för medlemsanmälan.
Årsmedlemskap kostar 50 kr och ständigt 

medlemskap kostar 500 kr.


