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Det är nu hög tid att börja förberedelserna för årets vinterfjällmarsch

Vi går en ljusnande framtid till mötes!
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   Ordförande har ordet

När FHM hävde restriktionerna såg vi ljuset i tunneln, 
men när detta skrivs är vi på väg in i nya restriktioner 
som det ser ut. Jag hoppas att alla ni medlemmar har 
låtit vaccinera er och ser fram emot att möta er vid något 
föreningsarrangemang.

Tyvärr fick vi ställa in även skyttetävlingen och några av 
de nya arrangemangen som var golfkurs och dagsturer 
med paddling/vandring  i Marvikensjöarna och längs 
Sörmlandsleden från utgångspunkt vid Krampans logi.

Vi planerar dock fortfarande för att vi ska komma igång 
igen på det nya året med skidveckan i Kläppen, vinter-
fjällmarschen m.m. 

Vi är numera medlemmar i World Veteran Federation 
(WVF) och Folk och Försvar där jag deltar i rikskonfe-
rensen i januari. 

När jag tillträdde som ordförande i januari 2015 lovade 
jag att jag skulle medverka till att Idrottsveteranerna 
blev en fungerande förening. Det tycker jag att vi nu 
åstadkommit och av det skälet planerar jag för att ställa 
min plats till förfogande för någon yngre förmåga. Det 
har varit fanatastiskt trevligt att arbeta med föreningens 
verksamhet och den respons som ni medlemmar visat. 
Jag är dock övertygad om att föreningen mår bra av att 
styrelsen omsätts i ordnad takt. Om föreningen så önskar 
kommer jag fortsatt kunna vara behjälplig på kansliet en 
tid framåt.

Vi söker därför en ny ordförande med ett bra kontaktnät 
i Försvarsmakten och som kan fortsätta att utveckla för-
eningen och dess verksamhet. För tillfället arbetar vi med 
en kandidat som ännu inte satt ner foten och bestämt sig, 
men vi hoppas att det ska gå i lås. Om inte är vi tacksam-
ma för tips på lämpliga kandidater.

Med tillönskan om en God Jul och ett Gott Nytt År!.

Leif Ölmeborg
Ordförande
072-502 28 30
leif.olmeborg@idrottsveteranerna.se
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  Halvåret som gått
Idrottsveteranernas sommarfjällmarsch 
2021.

2019 väcktes tanken att Idrottsveteranerna skulle 
arrangera en sommarfjällmarsch för våra medlem-
mar. Att komma ut i fjällen, vandra, aktivera kropp 
och själ och dessutom göra det tillsammans mot ett 
gemensamt mål lät som en framgångsrik strategi. 
Sommaren ger också möjlighet att få njuta av mygg, 
vada genom iskalla fjällbäckar och pröva skavsårs-
plåster, vilket bidrar till den positiva upplevelsen. 
Sedan tidigare har Idrottveteranerna varje vinter 
arrangerat en vinterfjällmarsch i Lapplandsfjällen 
under styrelsemedlemmen Milad Samadis ledning. 
Dessa vintermarscher har varit väldigt omtyckta och 
givit mersmak och att göra motsvarande under som-
maren skulle vara fantastiskt och ett steg framåt både 
bildligt och bokstavligt.

Eftersom undertecknad har ett förflutet vid Lapp-
lands Jägarregemente i Kiruna föll lotten på mig att 
undersöka om vi kunde genomföra en sommarfjäll-
marsch. Då jag sedan många år också är medlem i 
Lapplands Jägarregementes Kamratförening, som 
varje år arrangerar en sommarfjällmarsch, var strate-
gin enkel. Kontakta kamratföreningen och fråga om 
vi kan få hänga på deras arrangemang. Responsen 
var överväldigande från deras ordförande Mats Fors-
man och marschansvarige Ulf Stigare. De ville gärna 
stötta Idrottsveteranerna och vi var mer än varmt 
välkomna att delta sommaren 2020. Tragiskt nog 
gick Ulf bort i början av 2021 och fick inte uppleva 
årets fjällmarsch och vårt deltagande som han var så 
positiv till. Fjällmarschen 2020 ställdes dock in på 
grund av covid-19.

Men när pandemin avtog och vaccineringsnivåer-
na sköt i höjden 2021 beslutades att fjällmarschen 
skulle genomföras och att vi var mer än välkomna. 
Genomförandet skulle ske den 14-19 augusti. Kans-
liet sände snabbt ut inbjudan till alla medlemmar och 
undertecknad fick uppgiften att hålla ihop vårt del-
tagande. De korta tidsförhållandena och kanske den 
fysiska utmaningen gjorde att intresset var begränsat. 
Men som ni vet är det viktigt att inte svikta utan 
hålla fast vid målet och vi blev till slut en patrull på 
åtta personer som gick tillsammans. Det var patrull-
chefen Daniel Rinalder, Tommy Fast, Roger Ljung-
gren, Ivar Hagerud, Hans Löfdahl, Björn Öberg, 
Johan Skoglöf och undertecknad. De sista fem som 

dessutom firade 40-årsjubilem sedan värnplikten vid 
Lapplands Jägarregemente. Från kamratföreningens 
sida deltog ytterligare 25 personer så gemenskapen 
och stödet fanns där hela tiden. Resultatet blev också 
otroligt lyckat.

Kamratföreningen erbjöd tre alternativ som delta-
garna kan välja mellan på beroende på ambition och 
fjällvana.  Ett längre alternativ från Nikkaluokta till 
Kaisepakte vid Torneträsk, ett kortare alternativ från 
Årosjokk till samma marschmål och ett dagsutflykt-
salternativ med boende i stugor i Björkliden. Det 
finns alltså goda möjligheter att välja ett alternativ 
som passar just för vandraren. Vi valde att gå den 
långa marschen där dagspassen var mellan 16 och 22 
kilometer och tog cirka 8-9 timmar inräknat raster 
och lunch. Sträckningen var stundvis utmanande, 
inte minst avseende antal höjdmeter upp och ned 
under vissa dagar, där vandringen från Vistasdalen 
över Mårmapassets stenskravel på 1600 meters höjd 
utgjorde sträckans rekord i antal avverkade höjd-
meter på en dag Alla fullföljde dock hela marschen, 
trots några blåsor och tidvis hälsosam träningsvärk i 
någon, ibland nyupptäckt, muskel.  
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Dag ett startade i Nikkaluokta och därefter upp på 
platån 5 km nordväst om Nikkaluokta med ca 600 
höjdmeters stigning. Dagen var fantastisk med blå 
himmel och vidunderlig utsikt över dalgången från 
Kebnekaise ner över Nikkaluokta. Efter lunch och 
ett par marschpass nåddes marschmålet, sjön Ciev-
rrajavri, där tält upprättades, middag utspisades och 
ett uppfriskande bad genomfördes. 

Nästa dag fortsatt vi i nordlig riktning till Kaskavag-
ge där vi vände österut och efter en brant nedstigning 
kom ned i Vistasvaggi och övergång av jokken på 
den nya stålbron. Marschmålet dag 2, ca 6 km sydost 
Vistasstugan låg mitt i den imponerande dalen som 
breder ut sig med morän och rester av istiden. Ett 
uppfriskande bad i jokken med smältvatten från vin-
terns snötäcken fulländade dagen.

På väg uppför dag 1  Bad i Cievrrajavri

På väg mot Kaskavagge

Dag tre bar det av uppför. Totalt skulle vi ta oss 
upp 1 100 höjdmeter under dagen för att passera 
Mårmapasset (1 600 meter över havet) och den 
närliggande glaciären. Dagen var dimmig och 
stundvis kämpig när vi sakta men säkert avverka-
de höjdmeter upp genom stenfältet. Inte minst den 
branta nedstigningen från Mårmapasset till dagens 
marschmål strax bortom Mårmastugan krävde såväl 
koncentration som säkra steg. Utsikten under dagen 
över glaciärer och att få uppleva vandring genom 
dimman (molnen) i denna karga miljö gjorde dock 
mödan värd. Det är inget som upplevs en vanlig 
dag ”på jobbet”.

På väg ner från Mårmapasset

Fjärde dagen var en lättgången ”återhämtningsdag” 
som dessutom inte innebar några stigningar utan 
bekväma 10 km vandring längs lättgången stig. 
Vid ankomsten till marschmålet vid Alesätno fanns 
därför mycket tid för umgänge, uppbyggliga bad 
och fiske för den hågade. Kvällens korta regnskurar 
upplevdes som trevligt stillsamma mot tältduken 
medan kaffet avnjöts efter middagen.  

Den femte och näst sista dagen blev den dag då 
regnet kom. Tidigare hade vi endast haft enstaka 
skurar, mestadels nattetid. Strax efter lunch öpp-
nade himlen upp sig och det regnade stundvis på 
tvären. Utsikten ner mot deltat i Rautasjaures norra 

Övergång av glaciär på väg mot Mårmastugan
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Hans Löfdahl, Ivar Hagerud, Björn Öberg, Tommy Fast och Peter Öberg utspisar middag.

del var dock fantastisk och landskapet visade upp en 
ödsligt kärv sida mellan regnbyarna. Efter sträckans 
första ordentliga vad och en smula kylslagen lunch 
strävades vidare. Dagens avlutades, efter en mindre 
felorientering och ett rejält fall med stukad fot, med 
att vi gick i förläggning nära Bessesjavri (ca 8 km 
från det slutliga marschmålet, Kaisepakte vid Torne 
Träsk).

”Är du torr någonstans? Hmm… Nä… Inte på en 
enda fläck faktiskt…”

In i tälten, ombyte till torra kläder, kulinarisk frystor-
kad mat, renkött och varm dryck höjde dock strids-
värdet snabbt. Det är i dessa lägen man konstaterar 
att gamla lärdomar om vattenpackad utrustning fung-
erar och att sommarfjället kan vara nog så krävande 
med regn på tvären och enstaka plusgrader. 

Sista dagen startade med revelj klockan 04.00 för 
att påbörja dagens marsch två timmar senare med 
ett vad. Därefter gick det raskt vidare genom dim-
ma och regnbyar till marschmålet Kaisepakte, som 
nåddes 10 minuter före bussens avgångstid klockan 
10.00. Noteras kan att vår grupp var den första grup-
pen att nå marschmålet. Bra jobbat och väl genom-
fört!

Försvarsmakten stödjer fjällmarschen som startar 
och avslutas i Kalixforsläger utanför Kiruna. Där 
finns utbildningsgruppen i Kiruna som tränar och 
utbildar de hemvärnsbataljoner som finns i norr. Här 
gavs bra möjligheter med förläggning, dusch, bastu 
och förplägnad. Vi genomförde också en gemensam 
trerättersmiddag efter marschen och ett samkväm 
inne i Kiruna. En tur i Kiruna ingick också. Fantas-
tiskt att få se hur flytten av staden går och vad som 
åstadkommits. Självklara stopp inför marschen var 
också på Thornéus Renprodukter för inhandling 
av torkat renkött samt Vildmarkshörnan för inköp 
av bränsle till köken, då man inte får ta med det på 
flyget. Fjällmarschen gick genom ett otrolig vackert 
och storslaget landskap och arrangemanget och stö-
det från Kamratföreningen och Försvarsmakten var 
enastående. Ett stort tack till Er och till patrullchefen 
Daniel Rinalder!

2022 års fjällmarsch går den 6-11 augusti. Planerad 
sträckning är i dagsläget från Nikkaluokta i syd-
lig riktning för att därefter vika  av västerut (söder 
Laddjuvaggi) mot Singistugorna. Därefter fortsätta 
i nordlig riktning för att  runda Kebnekaisemassivet 
och återkomma till Nikkaluokta. Möjliga variationer 
är över Björlings glaciär eller rent av en toppbestig-

Tommy Fast sista dagen, sista rasten
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ning. Idrottsveteranerna är varmt välkomna tillbaka så boka in detta i din kalender och börja förberedelserna 
till våren. En fantastisk upplevelse och arrangemang av kamratföreningen i Kiruna som nu kan bli din upp-
levelse med Idrottsveteranerna.

Peter Öberg 
Vice Ordförande
Idrottsveteranerna 
Mer information: 
http://www.lapplandsjagare.com/fjallmarscher/

Informationsdag på Ballbreaker
Den 23 oktober samlades 10 medlemmar på 
Ballbreaker i Stockholm för att få informa-
tion om föreningens verksamhet.

Vi samlades strax före 12.00 och startade 
med en lunch tillsammans. Därefter testade 
vi några av Ballbreakers attraktioner i form 
av skyttesimulator, golfsimulator och en 
gigantisk bilbana.

Innan middagen ägnade vi ett par timmar i 
étt konferensrum för att presentera förening-
ens verksamhet, vilket stöd föreningen kan 
erbjuda och hur det går till att söka stöd. En 
gemensam middag avslutade dagen innan 
transport till Drottning Victorias örlogshem 
där de långväga besökarna kunde övernat-
ta för att dagen därpå delta i ceremonin på 
FN-dagen vid Sjöhistoriska museet och 
FN-monumentet.
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Camp Grayling

Första veckan i augusti genomför vi årligen Camp 
Grayling i Västerbotten. Detta år bodde vi i Thomas 
Torkelssons nyinköpta hus i Risnäs norr om Sorsele. 
Mellan Thomas hus och Ammarnäs finns ett antal 
fina flugfiskevatten och dessutom har Thomas skaffat 
en båt så det finns möjlighet till fiske även i Vin-
delälven. 

Deltagarna var alltifrån erfarna flugfiskare till ny-
börjare. Det fina med Camp Grayling är att du inte 
behöver några förkunskaper och det finns utrustning 
att låna. 

Känner du att detta skulle kunna vara något för dig 
så boka redan nu in första veckan i augusti. Detta 
arrangemang är öppet även för våra stödmedlemmar, 
då till självkostnadspris. Skulle det bli för många för 
att få plats i huset finns tillgång till en stor lada, ett 
12-mannatält och plats för husbil eller husvagn.

Thomas är inte bara en duktig flugfiskare, han är en utmärkt kock också.
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Stora och små

Gott om plats på gården. Här förbereds middag med besök från Soldathemmet i Arvidsjaur

Vindelälvens bredare del
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  Ny veteranstrategi
Försvarsdepartementet har fått försvarsministerns 
uppdrag att utarbeta en ny veteranstrategi. I arbetet 
kommer vi att delta tillsammans med Sveriges Ve-
teranförbund, Invidzonen och Soldathemsförbundet.

Utvecklandet av en veteranstrategi syftar till att 
konsolidera, stadfästa och fortsätta den nuvarande 
veteranpolitiken och tar sin utgångspunkt i redan 
genomförda och beslutade åtgärder. De ändringar, 
justeringar, kompletteringar och tillägg som blir 
resultatet av strategiarbetet utgör, tillsammans med 
pågående arbete inom veteranområdet, den fortsatt 
aktiva och inkluderande veteranpolitiken. Med ovan 
som utgångspunkt återfinns följande delmålsättning-
ar: 
- veteraner och anhöriga ska få stöd, 
- veteraner och anhöriga ska få erkänsla och upp-
  skattning,
- veteranforskningen ska vara kontinuerlig och 
  allomfattande och bidra till utveckling, samt 
- veteraners kompetens ska tillvaratas.

Med kompetens avses åtgärder relaterade till bl.a:
- meritvärde,
- kunskap om veteraners kompetens,
- tillvaratagande av kompetens.

Frågeställningar i det inledande arbetet för att fast-
ställa en nulägesanalys är:
- Vad har uppnåtts i förhållande till det som 
            föreslogs i tidigare veteranutredning?
- Har det befästs? Om inte, vilka är era förslag 
            på åtgärder?
- Vad behöver utvecklas och varför?

Arbetet har redan startat såtillvida att den ansvarige 
i Försvarsdepartementet Vikars Per Österberg infor-
merat oss vid två tillfällen om tankarna kring arbetet. 
Ett första heldagsarbetsmöte kommer att genomföras 
den 21 december i år och skall slutredovisas den 31 
augusti nästa år.

Styrelsen kommer att vara delaktig i det fortlöpan-
de arbetet och alla medlemmar kommer orienteras 
efterhand om arbetsläget med möjlighet att lämna 
synpunkter på föreningens ståndpunkter i de frågor 
som kommer att avhandlas under arbetets gång.

Vi kommer också att redovisa ett antal "fall" för att 
visa på hur systemet fungerar idag, d.v.s. hur några 
av våra medlemmar uppfattar stöd, erkänsla, kompe-
tens och forskning.

Ni är alla välkomna att bidra med era erfarenhet-
er, gärna skriftligt, för att vi inte ska missa någon 
väsentlig information. Skicka i så fall detta till 
kansliet@idrottsveteranerna.se eller direkt till leif.
olmeborg@idrottsveteranerna.se.

Den tidigare veteranutredningen finns att läsa här
https://www.regeringen.se/49bb6a/contentassets/31f-
0dcb3ca914177931f4957863cdee5/svensk-veteran-
politik---ett-ansvar-for-hela-samhallet-vol-1

Här kan du läsa Lag (2010:449) om Försvarsmaktens 
personal vid internationella militära insatser 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-la-
gar/dokument/svensk-forfattningssamling/
lag-2010449-om-forsvarsmaktens-personal-vid_sfs-
2010-449

Med stöd avses åtgärder relaterade till bl.a:
- författningar,
- ekonomi, 
- ansvar,
- anhöriga,
- fysisk och psykisk hälsa, och
- uppföljning.

Med erkänsla avses åtgärder relaterade till bl.a:
- erkännande,
- representation,
- kunskap om internationella insatser, och
- uppmärksamhet.
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  Skärmflygutbildning på Österlen 2021-08-03--06
Hej Vänner.

Tänkte berätta lite här om skärmflygsutbildningen 
jag gick under sommaren med bidrag från förening-
en.

Anledningen till kursen kom strax efter den 
flygolycka som var i Örebro fallskärmsklubb där jag 
förlorade en del kamrater.

Det som tog mig mest hårt var att mista veteranen 
och instruktören Rickard Mogren som var en av 
mina ankare i fallskärmsutbildningen, Rickard var en 
veteran som tjänstgjort i Mali och Afghanistan.

Han visade stort intresse för vår verksamhet och 
ville framgent samarbeta och jobba för vår sak inom 
fallskärmsporten.

Jag vill passa på att tacka för den förståelse jag 
fick från styrelsen med att godkänna mitt äskande 
till skärmflygutbildningen som gav mig distans till 
olyckan.

Skärmflygsutbildningen genfördes med Skärmflyg 
Österlen med flyglärare Niklas Sandgren som utbil-
dar elever i grunder men även hangflyg och paramo-
tor.

Kursen började vid Kabusa skjutfält som ligger ca 
10 km öster om Ystad där det finns fina möjligheter 
till skolflyg men även lite lägre hangflyg invid havet.

Det vi startade med var hur utrustningen ser ut och 
hur den fungerar, en massa tyg ca 230 kvadratfot 
plus en massa linor i olika färger.

Här hade man en liten fördel från hoppningen då 
uppbyggnaden av linpaketet ser likadant ut men utan 
färger.

Mycket tyg

Många olikfärgade linor

För övrigt så ser utrustningen helt olika ut. Själva 
riggen som man har på sig innehåller stol med airbag 
som skydd vid lite mer okontrollerade landningar 
plus att togglar i styrsystemet ser helt annorlunda ut.

Det första vi fick öva in var att få upp skärmen i 
luften och balansera, inte helt lätt kan jag säga då 
kraften är större än vad man kan tro, övningen gick 
ut på att balansera med att stå i korsad, dvs, ansiktet 
mot skärmens flygriktning, man styr tvärt emot med 
höger hand till vänster sida och med vänster hand 
mot höger sida.

Man måste hela tiden bromsa skärmen då den vill 
framåt, sen så skall man lära sig att vända åt rätt håll 
i flygriktningen och även där bromsa upp och balan-
sera.

När det är gjort så ska man i nästa steg kunna gå 
runt med skärmen flygandes, gå upp och ner för den 
backe man skall flyga i.

Inte alldeles lätt, men med mycket träning och tåla-
mod så börjar det fungera.

När man visat flygläraren att man kan balansera 
börjar man med själva flyget i lätta backar ner mot 
havet, lär sig styra mjukt och landa i anvisat om-
råde, här hade jag det svårt pga. att jag var van vid 
fallskärm där vi har betydligt större rattutslag om ni 
förstår vad jag menar.

En sväng med fallskärm kräver ett resolut och be-
stämt drag tex. till höger för att få effekt.

Vid skärmflyg så måste man vara väldigt mjuk i sina 
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rörelser plus att det finns en viss tröghet pga. den 
stora kalotten.

Vid vissa flygturer så använde jag alldeles för myck-
et kraft med krasch som följd och med en flyglärare 
som förbannade dessa fallskärmshoppare som gör 
samma fel allihop.

Det var bara att nöta på, flyga, styra, landa, sen får 
man gå upp förbacken och börja om, så kondis det 
behöver man.

Vi bytte flyg ställen runt om i södra Skåne, först Ka-
busa skjutfält, sen till Kåseberga, men även till Vita 
Mölle, natursköna platser precis invid havet.

När gruppen slitit hårt i backarna bröt läraren flyget 
för lite teori, mycket lära om vindar och metrologi, 
vilka risker som finns inom sporten, handhavande 
om den rätt dyra utrustningen (ca 30 000 kr per flyg-
utrustning).

I slutet av veckan så avslutar vi med ett examensflyg 
plus skrivning som måste vara godkända för att få 
kvittera ut sin studentlicens.

Hemläxa efter kursen var att forsätta med balansträ-
ning och korta flyg som skall loggas och skickas in 
till förbundet. 

Jag själv köpte en ny utrustning direkt efter kursen 
som är i A klass nybörjarskärm.

Det jag vill uppmana till nu efter utbildningen är 
att den här typen av flygning är klart nåbar för våra 
medlemmar som inte fick möjlighet till att hoppa 
fallskärm.

Skärmflyg är inte en adrenalinsport på samma sätt 
utan är mer fylld av lugn i själva flygandet, att hang-
flyga är rent meditativt där man följer med hangvin-
den i ett lugnt tempo i timmar om man vill.

Vill man sen vidareutbilda sig är nästa steg hang-
flyg, därefter bergsflyg, men även plattlandsflyg med 
vinsch, där distansflyg kan uppnås med termik.

Skärmflyg Österlen har visat stort intresse om att 
arrangera kurser åt oss där vi tex. kan bjuda in stöd-
medlemmar som visat intresse, men framför allt våra 
sårade/skadade medlemmar som tidigare inte fick 
möjligheten till fallskärmsporten.

Skärmflyg Österlen kan även hjälpa oss med att få 
fram boende men det finns möjlighet till att sätta upp 
större tält om man så vill i närliggande campingar.

Text och bilder: Per Lindblad

Balansträning

Flygning i Slovenien 2021
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K
anske behöver 

du oss?

V
i behöver 

dig!
B
LI M

ED
LEM

 
FÖ

R
 50 K

R
/Å

R
!

A
nm

äl dig på 
idrottsveteranerna.se

Idrottsveteranerna bildades i början av 2015 
m
ed m

ålsättning att stödja sårade och skada-
de soldater så att de även efter sin skada ges 
m
öjligheter att utöva idrott och friskvård.

Ingen sport är om
öjlig m

ed rätt stöd och 
hjälp.

Föreningen har en överenskom
m
else m

ed 
Försvarsm

akten om
 ekonom

iskt stöd. D
etta 

stöd får, enligt förordningen, endast användas 
till internationellt sårade/skadade soldater. 
D
å föreningen är öppen även för nationellt 

skadade fordras stöd även från annat håll.

Vi vill synas och vi behöver D
itt stöd! För 50 

kr kan du gå m
ed som

 stödm
edlem

 i vår för-
ening. Sprid vårt budskap så vi kan hjälpa fler 

veteraner till ett aktivt idrottsliv.

Vem
 är sårad/skadad?

Såväl fysiska som
 psykiska skador ger till-

gång till föreningens stöd. H
ar D

u en diag-
nostiserad PTSD

 kan du ansluta till förening-
en som

 sårad/skadad.

På dessa två sidor ser du den broschyr föreningen tagit fram för att beskriva vår verksamhet. Vill du använda 
den för att orientera om föreningen är du välkommen att kontakta kansliet så skickar vi några ex.
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Som
 sårad/skadad m

edlem
 får du:

- stöd m
ed gym

-/sim
hallskort

- stöd m
ed idrottskläder och annan utrustning

- stöd för att delta i tävlingar av olika slag
- delta kostnadsfritt i av föreningen arrangerade 
  verksam

heter
- delta kostnadsfritt i av Försvarsm

akten 
  arrangerade idrottsverksam

heter.

Till exem
pel:

Skidvecka i svensk 
alpinanläggning.

Fjälllm
arsch 

vintertid 

K
ajakpaddling på 

ost- och väst-
kusten

U
tbildning i klipp-

klättring

U
tbildning i fallskärm

shoppning

Skyttetävlingar

Som
 stödm

edlem
 kan du:

- delta i vissa verksam
heter till självkostnads-

pris,
   t.ex. fjällm

arschen, kajakpaddlingarna, fiske-
   cam

pen.
- stödja föreningens
   verksam

het

Prova på aktiviteter som
 t.ex. rullstolsbasket, 

innebandy, pilbågsskytte m
.m

.

- delta i 
nationaldags-
firande och i 
veterandagen

      Kontakt: kansliet@
idrottsveteranerna.se    

                              0734-32 12 98

På dessa två sidor ser du den broschyr föreningen tagit fram för att beskriva vår verksamhet. Vill du använda 
den för att orientera om föreningen är du välkommen att kontakta kansliet så skickar vi några ex.
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Nu är det snart dags för den årliga Påskturen igen!

Under 2021 tvingades vi ställa in turen som skulle blivit den sjätte i rad på grund av den andra vågen av pandemin. 
Det var ett mycket tråkigt beslut som tyvärr var det enda möjliga ansvarsfulla.

Nu tar vi nya tag för 2022 med målsättningen att skida in i Nikkaloukta som hjältar. Planen är fortsatt att skida mellan 
Abisko och Nikkaloukta via Kebnekaise fjällstation.

Turen kommer att genomföras tisdag 12 april till tisdag 19 april 2022, varav flera dagar är röda/klämdagar och helg. 
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 kom-
mer vi ordna så att vi åker förbi en eller flera dagsetapper med snöskoter. 

Redan nu är det rekordmånga sårade som anmält sitt intresse! Vi har dock fler platser så att så många som möjligt kan 
delta!

För att detta ska vara möjligt att genomföra på ett säkert och framför allt givande sätt vill Idrottsveteranerna binda 
upp dig som sårad i ett träningsprogram under året innan genförandet. Vi har alla olika förutsättningar att genomföra 
Påskturen men genom att träna tillsammans (men på varsitt håll) kommer våra förutsättningar att genomföra detta för-
bättras 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 du läst detta och du visat ditt intresse genom din anmälan - är att du kontaktar föreningens 
idrottsansvarige Milad Samadi för att diskutera din utgångspunkt med hänsyn till dina skador och förutsättningar och 
att ni tillsammans diskuterar ett möjligt träningsupplägg för dig. Det kan röra sig om kortare promenader inledningsvis 
eller kanske mental träning att åka i väg på en resa tillsammans med andra. Genom anmälan via den länk som kansliet 
skickar ut blir det ett första steg för att komma ut i fjällen om drygt fyra månader 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 2022 blir ett delmål 
i form av träning och att genomförandet av Påskturen 2022 på Kungsleden blir huvudmålet tillsammans med andra 
kamrater från föreningen. Gör din intresseanmälan här! MyClub - Medlemsregister

              Vill du hänga med på påskturen 2022?
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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.


