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   Ordförande har ordet

Tyvärr har även det första halvåret präglats av pandemin i 
sådan utsträckning att vi tvingats ställa in huvuddelen av 
verksamheten vilket också påverkat innehållet i tidning-
en..

Årsmötet genomfördes som ett Teams-möte som resulte-
rade i styrelsen du ser till vänster.

Skidveckan i Kläppen ställdes in, men där erbjöds två 
redan anmälda medlemmar med barnfamilj att nyttja 
varsin stuga eftersom de redan var betalda utan möjlighet 
att återfå pengarna. 

Fjällmarchen under påskhelgen ställdes också in och som 
ersättning erbjöd sig Kamratföreningen Lapplands Jägare 
att våra sårade/skadade medlemmar skulle kunna delta 
i deras sommarfjällmarsch. En medlem nappade på det 
erbjudandet.

Kajakturen på västkusten genomfördes med nio deltagare 
medan kajakkturen på Ostkusten ställdes in  och i skri-
vande stund står skyttetävlingen i Sala för dörren.

En medlem har genomfört fallskärmsutbildning i Väster-
ås och vi tittar nu på möjligheterna att skaffa en fallskärm 
för den nyutbildade och ytterligare en medlem som hop-
par. Tillgång till skärm kan locka några fler att genomföra 
utbildningen. Veterancentrum har sagt nej till att södja 
anskaffningen, så vi söker nu andra samarbetspartners för 
detta. 

Ytterligare ett nytt evenamang är dagsturer med paddling/
vandring  i Marvikensjöarna och längs Sörmlandsleden 
från utgångspunkt vid Krampans logi.

Med tillönskan om en fortsatt trevlig sommar och en för-
hoppning om att vi ses vid kommande evenemang.

Leif Ölmeborg
Ordförande
072-502 28 30
leif.olmeborg@idrottsveteranerna.se
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  Halvåret som gått

Kajakpaddlingen på västkusten lockade nio medlem-
mar och genomfördes som en repris av förra årets padd-
ling som du kan läsa om i höstnumret 2020 på hemsidan. 
Denna gången var vädret helt perfekt vilket framgår av 
bilderna.
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Fallskärmskurs har genomförts med en sårad/skadad 
medlem. Kursen har genomförts vid Aros fallskärms-
klubb i Västerås.
Utbildningen är i början i sju steg där dom tre första är 
med två instruktörer.
Från nivå fyra till sju hoppar man med en instruktör , nr 
fyra är ett greppat uthopp , därefter ogreppat , instruktö-
ren hoppar strax efter och flyger ikapp eleven.

Jens Grahn i den vita dräkten flyger ikapp per efter uthopp

Hopp fyra innebär att man gör två 180 graders svängar , 
drag vid 1200 m , nivå fem innebär två 360 svängar plus 
inflygning och dockning med instruktören.
Hopp sex och sju gör man bakåt volter och deltaflyg likt 
stålmannen.
Efter nivå sju då man är grundutbildad gör man själv två 
hopp från 4000 m plus ett hopp från 1200 m som skall 
simulera ett nödhopp, man drar sin fallskärm nästa direkt 
i det hoppet.

Frifall nivå 5                  Per hoppar tandem på veterandagen och bestämmer sig för att återuppta hoppningen

När det här är klart så gör man fyra stycken hoppmäs-
tarhopp där man följer ett program som hoppmästaren 
bestämmer, vilket innehåller dockning, svängar och sepa-
ration på rätt höjd med efterföljande drag på rätt höjd.
När detta är klart innehar man A-certifikat, utbildningen 
forsätter sen löpande med BAS-kurs, packutbildning och 
mtrllära.

Nina och Per utanför vindtunneln

Man kan utbilda sig sen till hoppmästare och hoppledare.
Utbildning finns sedan i många specialgrenar.
Jag vill framhäva Nina Velasco på Bodyfligth som hjälpt 
mig i vindtunneln till att få en hyfsad fallställning, plus 
att kunna svänga på liten yta och åka upp och ner inför 
dockning. Hon har givit mig självförtroende och positi-
vitet i mängder. Utan hennes fina hjälp så hade jag aldrig 
klarat av det här så lätt: Hon är mitt ankare och vän i hela 
utbildningen, all heder till henne. Hon är även stödmed-
lem i föreningen.

Jag vill även framhålla Jens Grahn från fallskärmsförbun-
det. Han har verkligen ställt upp under min utbildning. 
För många år sedan tog jag mitt fallskärmscertifikat och 
då var Jens min lärare. Av olika skäl fortsatte jag inte att 
hoppa och mitt certifikat blev ogiltigt. Jag träffade Jens 
igen när han på Bosön berättade om hur utbildningen går 
till inför föreningens satsning på att utbilda sårade/skada-
de medlemmar. Även denna gång har han varit en klippa 
i utbildningen. Jens är även han stödmedlem i föreningen 
och är bl.a. ansvarig för arrangemanget av föreningens 
tandemhopp på Veterandagen/Per Lindblad
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Nu kan du som är företagare 
stödja vår verksamhet!

Idrottsveteranerna får i dagsläget stöd från såväl myn-
digheter som enskilda. En del av de bidrag föreningen 
mottar är öronmärkta för soldater sårade/skadade i in-
ternationell tjänst. Föreningen är därför även i behov av 
ekonomiskt stöd för att stötta nationellt sårade/skadade 
soldater. Ditt samarbete med Idrottsveteranerna kan där-
för 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 mot-
svarande värde i stöd under ett år. Föreningen har drygt 
400 medlemmar från generaler/amiraler i Försvarsmak-
ten, 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, Försvarsdeparte-
mentet, Sveriges veteranförbund, Soldathemsförbundet, 
Invidzonen, Sveriges militära kamratföreningars riksför-
bund 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 tillfäl-
len.’

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 kostnads-
fritt delta med en representant.

Vill du sponsra föreningen är du välkommen att ta kon-
takt med kansliet@idrottsveteranerna.se

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 

 

  

  

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 merparten av de ekonomiska 
medel som står till föreningens förfogande. 

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

Det innebär att föreningen är beroende av stöd-
medelmmar och sponsorer för stödet till de natio-
nellt skadade.
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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.


