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   Ordförande har ordet

Nu är vår verksamhet igång igen och vi har genomfört ett 
antal aktiviteter vilket är glädjande. Mer om dessa kan du 
läsa längre fram i tidningen.

Peter Öberg lämnade styrelsen vid årsskiftet p.g.a. för hög 
arbetsbelastning i sitt ordinarie arbete. Vi har nu hittat en 
ersättare till homom. Det är PA/generalmajor Lars-Olof, 
eller Hibbe som han kallas, Corneliusson. Hibbe besätter 
vice ordförandeplatsen under 22/23 för att vid årsmötet 
2023 ersätta mig som ordförande. Det innebär att Hibbe 
under året hinner sätta sig in i föreningens verksamhet i 
god ordning. Mer om honom längre fram i tidningen.

Vi har varit delaktiga i försvarsdepartementets arbete med 
en ny veteransstrategi som ska presenteras senare i höst.

Vi har tyvärr drabbats av en del onödiga kostnader p.g.a. 
sena avbokningar. Det är pengar vi kunde använt på ett 
bättre sätt och jag vädjar därför till var och en att förbere-
da deltagande i våra aktiviteter med arbetsgivare och fa-
milj så att vi slipper dessa sena avbokningar så långt som 
möjligt. Att vi drabbas av sjukdom då och då är självklart 
och inget vi kan göra något åt, men de andra orsakerna är 
inte acceptabla.

Arrangemang i närtid är skyttetävlingen i Sala och gol-
fkursen. Jag hoppas att vi ska återgå till det engagerade 
deltagandet som vi hade före pandemin och vi tar tacksamt 
emot idéer och tips om verksamhet som föreningen kan 
genomföra.

Med en tillönskan om en trevlig midsommar och en skön 
sommar.

Leif Ölmeborg
Ordförande
072-502 28 30
leif.olmeborg@idrottsveteranerna.se
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  Kläppen 2021 – en överraskningsresa
Så här skriver Daniel i en text som föll bort ur förra vår-
numret:

Nu är alla restriktioner borta i samhället och vi kan börja 
delta på aktiviteter i Idrottsveteranernas regi igen. 

Jag uppmanar verkligen alla att anmäla sig till de aktivi-
teter som föreningen anordnar, det är en fantastisk möj-
lighet och för mig har det gjort att jag mår mycket bättre. 
Skulle personligen gå så långt att säga att för min del är 
dessa aktiviteter är ett avgörande bidrag till att jag mår så 
bra som jag gör idag. Och tror att det skulle försämras om 
jag inte hade kvar den möjligheten. 

Den årliga skidresan till Kläppen blev dock inställd 2021 
på grund av Coronaviruset.  
Föreningen fick inte tillbaka hyran för stugorna, så för att 
få ut något av kostnaden så fick två familjer med barn er-
bjudandet att använda dessa. På grund av restriktionerna 
så hade vi tyvärr inte så mycket kontakt. Men det är bara 
att köpa läget. 

Jag var en av dom som fick ett samtal med frågan om jag 
ville använda en av stugorna. Då jag hade återkallat min 
semester så fick jag fråga min chef om det var ok för mig 
att jobba på distans från Kläppen, och fick snabbt svar att 
det gick bra. Nästa steg var att kontrollera om min son 
kunde sköta sin skola på distans. Och eftersom dom redan 
hade lagt om så att dom gick vissa dagar på distans så var 
inte heller det ett problem. 

Därmed var huvudproblemet åtgärdat och jag meddelade 
att vi gärna tog ena stugan. 

Nu kom nästa hinder, att fixa en bil. Jag hade nämligen 
några veckor tidigare blivit rammad bakifrån av en ratt-
surfare så min bil blev skrot. Fick låna en Citroen C1 av 
en av mina kusiner (hans stadsbil). Jesper och jag klämde 
in oss i bilen och började färden upp. Kan säga att det var 
tur att vi inte skulle ha några skidor eller pjäxor med oss. 
Bilen var fullpackad ändå. 

Resan upp gick bra, med bra väglag. Vi hittade efter någ-
ra timmar fram till incheckningen och sedan även fram 
till stugan. Vi bodde till höger. 

Väl där packade vi upp och installerade oss i stugan.  Då 
stugan är avsedd för betydligt större sällskap så tog grab-
ben och jag varsitt sovrum på bottenvåningen. 

Samtidig utanför fönstret så pågick prepareringen av pis-
terna

Dagen efter ankomst så satte jag och grabben upp våra 
”högkvarter” han på sitt sovrum och jag satte upp mitt 
kontor vid matbordet.  Valde att ha fönstret bakom mig så 
att utsikten syntes i bakgrunden när jag hade Skype-sam-
tal. Mina kollegor blev lite avundsjuka. 

Vi jobbade och pluggade på förmiddagarna och gav oss 
vid lunch ut i pisterna. 

Jag jobbade även lite på kvällarna för att kompensera.

Vädret under veckan var fint, men i varmaste laget så 
snön blev lite tung att åka i under dagarna.

Näst sista dagen hade jag bokat en lektion med skidlärare 
till Jesper. Där han fick testa på att åka snowbord. 

Han tyckte att det var toppen. 

Sammafattningsvis så var det en väldigt bra resa till Kläp-
pen och det fungerar alldeles utmärkt att jobba på distans 
från stugan.
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  Kläppen 2022
Kläppen 2022 startade den 20 april med resa och an-
komst till stugorna från kl 16.00. De två stugor vi hyrde 
detta år var lite bättre utrustade än de vi tidigare hyrt. Här 
fanns både kabel-TV, Wifi och bubbelbadkar.Tyvärr är de 
inte lediga nästa år så då återgår vi till den stugtyp vi haft 
tidigare år som har lite fler sängplatser.

Under veckan bedrev vi både skidåkning på längden och 
utför. Även detta år hade vi tur med vädret. Kanske lite 
för bra då det på grund av värmen blev lite moddigt i 
backarna på eftermiddagen.

Förutom tre luncher lagade vi maten själva i stugorna 
eller på medhavd Murikka. Detta år hade vi för första 
gången en kvinnlig medlem som deltagare vilket innebar 
att vi fick ändra lite i matsedeln då hon gärna ville bjuda 
på en Balkan-specialitet i form av Civapcici. Den midda-
gen blev en succé och vi hoppas att kunna upprepa detta 
nästa år. Hon uppskattade arrangemanget och vi hoppas 
att fler kvinnor vill delta kommande år.

Arrangemanget som är öppet för sårade/skadade med-
lemmar bekostas i sin helhet av föreningen inkluderande 
resor, skidhyror, liftkort m.m.

Till kommande säsong ska vi undersöka möjligheterna till 
skärmflygning i någon form, men det återkommer vi till.

Vi . också möjligheterna att göra dagsturer uppe på 
kalfjället för de som vill prova på detta inför en eventuell 
vinterfjällmarsch

Teamwork vid tillagning av porterstek

Rejäla frukostar serveras

Vi har bokat vecka 12 även nästa år, så är du intresserad, 
boka in tiden redan nu i din almanacka.

Per passade på att träna med sin flygskärm genom att vandra 10 km 
med de 15 kg skärmen väger

Per och Bozika i skidspåret
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  Påskturen 2022
Under årets påsk åkte Idrottsveteranerna upp till 
Kiruna för att genomföra turen mellan Abisko och 
Nikkaloukta, en sträcka på ca 120 km längs med 
Kungsleden på turskidor med ryggsäckar och pulkor.

Tillsammans med våra stödmedlemmar var vi totalt 
elva deltagare som genomförde den magiska turen. 
Efter att vi planerat detta sedan 2020 och med ett 
uppehåll förra året på grund av pandemin var det 
otroligt skönt att äntligen komma ut och komma 
iväg.

Årets genomförande föregicks av långa 
träningsförberedelser från de sårades sida för att 
kunna genomföra turen så bra och säkert som möj-
ligt.

I gruppen var det många nya och med varierande 
fysiska och psykiska förutsättningar! De som var lite 
starkare och med god fjällvana hjälpte till med att 
dra pulkor, sätta upp tält och koka vatten. De som 
var nybörjare eller sårade fick den hjälp de behöv-
de och vi planerade turen så att de som ville kunde 
sova inomhus i STF-stationer längs vägen. Att sova 
inomhus utgör en mycket bra möjlighet till åter-

Utrustningen kördes upp med föreningens bil av Fredrik från 
kansliet.

Många prylar blir det!

hämtning. Dessutom plane-
rade vi ett par lugnare dagar 
så att de som behövde kunde 
koppla av inför kommande 
strapatser och de som ville ut 
och skida på små exkursioner 
kunde göra avstickare. På så 
vis var det vissa som skidade 
uppemot 160 km under veck-
an! Med oss på resan hade vi 
också en fotograf som gjorde en fantastisk film om 
turen och föreningen och som finns på youtube.com 
 sök på ”idrottsveteranerna”.

Att göra en sådan resa som sårad med stöd ger 
– förutom underbara minnen – också styrka och 
ökade förutsättningar att hantera vardagen hemma. 

Gänget samlat.

Sammantaget var årets påsktur en mycket god till-
ställning med mycket idrott för alla deltagare, god 
kamratskap, underbara naturupplevelser och bra 
minnen! Något att rekommendera för alla våra såra-
de medlemmar att delta på.

Nästa år kommer turen inte att ske under påsken 
utan tidigare på vintern, en förlängd weekend under 
februari/mars på en ny plats enligt senare beslut. 
Håll dig uppdaterad i Idrottsveteranernas kanaler för 
mer info.
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Kan jag delta? Är detta något för mig?

Slutligen, ett bra tillfälle att adressera ovanstående 
frågor. Turskidåkning i vildmark är en aktivitet som 
innebär ett mycket högt ”insteg”, dvs. är något som 
kräver förkunskaper, fysiska förutsättningar och 
förhållandevis mycket utrustning. Samtidigt innebär 
det mycket träning men utan stötar och slitande 
belastning vilket är bra för skadade. Dessutom 
innebär naturupplevelsen med koka vatten, sätta 
upp tält, orientera eller bara vistas i en kalfjällsmiljö 
att kroppen inträder i ett ”överlevnadsläge” och alla 
vardagens bekymmer med vardagsstress etc. läggs 
åt sidan och pausas. Vi i föreningen har märkt att 
vinterfjällturernas fysiska och psykiska fördelar varit 
mycket stora för våra sårade medlemmar.

Frågan blir då hur vi hanterar det höga ”insteget” 
beskrivet ovan. Först och främst lägger vi tillsam-
mans upp en träningsplan för alla sårade deltagare 
så att träningen inför genomförandet garanterar ett 
bättre genomförande och blir ett mål i sig. För det 
andra stöttar föreningen ekonomiskt med resor, bo-
ende, lån av utrustning och mat för att möjliggöra 
sårades deltagande. För det tredje tar vi i föreningen 
hjälp av våra stödmedlemmar som gör allt de kan 
för att stötta de sårades deltagare. För det fjärde an-
passar vi turen efterhand och på plats för att alla ska 
få en givande och trivsam tillvaro, vilket ibland inne-
bär att ta genvägar, åka skoter eller sova inomhus.

Deltagande förutsätter och kräver dock Din 
intresseanmälan och Ditt engagemang – allt annat 
lovar vi i föreningen att vi hjälper Dig med, så att 
just Du ska kunna hänga med ut vintern 2023!

Med förhoppning om att vi ses ute!

Milad Samadi

Expeditionsledare
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Bosö-lägret genomfördes den 27-28 maj med 16 del-
tagare totalt. På programmet fanns naturligtvis den 
så populära rullstolsbasketen, frisbeegolf, innebandy, 
vattengympa, golf, bågskytte, gåfotboll m.m.

Per Lindblad berättade om sin fallskärms- och 
skärmflygutbildning och visade upp sin inköpta 
skärmflygmotor. Här finns möjlighet för er som inte 
av medicinska skäl kunde genomföra fallskärmsut-
bildningen att ändå få tillbringa lite tid i en skärm i 
luften. Skärmflygning ställer inte samma krav som 
fallskärmsutbildningen. Föreningen avser planera in 
en sådan utbildning senast under nästa år. 
Vi hade också besök av Niklas som är tränare på 
Enköpings golfklubb som invigde oss i hemligheten

  Bosö-lägret
med att få iväg en golfboll både långt och rakt. Här 
avser vi försöka genomföra en utbildning lite senare 
under året om det finns tillräckligt många intressen-
ter. Här kan även stödmedlemmar delta till självkost-
nadspris. Vi strävar också efter att erbjuda sårade/
skadade medlemmar ett golfset för nybörjare. 
Vattengympan som leddes av attackdykaren Olle 
Merkel var av det annorlunda slaget och gav delta-
garna en riktig utmaning med livräddning, dykteknik 
m.m.

Lördagens eftermiddag ägnades åt förberedelser 
i vårt tält utanför Sjöhistoriska museet inför vete-
randagen på söndagen och ett pass bowling i en 
bowlinghall i Stockholm.

  Veterandagen
Veterandagen högtidlighölls den 29 maj i anslutning 
till Sjöhistoriska museet. Dagens aktiviteter spelades 
in och finns att se på Youtube. Sök veterandagen 
2022. Föreningen var representerad med ett eget 
tält där vi kunde informera om vår verksamhet och 
där besökarna fick prova på att skjuta med våra 
IR-vapen. Vi deltog också i den fanborg som omger 
läktaren vid ceremonin i anslutning till minnesmo-
numentet Restare. Tyvärr fick vi inte möjlighet att 
genomföra det så uppskattade tandemhoppet med 
fallskärm, men vi återkommer nästa år.



Idrottsveteranen sida 8

Foto: Nina Sjöberg, kvinnliga utlandsveteraner
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    Föreningens IR-vapen

Vi har anskaffat ett gevär och en pistol för att kunna öva 
skytte utan tillgång till skjutbana. Vapnen används på 
avstånd upp till 10 m och målet är ett skidskyttemål med 
fem träffytor som markeras automatiskt. Man kan också 
se hur skytten riktar före avfyring, vilket är ett bra hjälp-
medel vid skytteträning. 

Pistolen är utrustad med ett rödpunktssikte och geväret 
med öppna diopterriktmedel.

Utrustningen kommer att medföras vid föreningens 
arrangemang där det så är lämpligt och kan också lånas 
för kortare perioder för egen träning. Kontakta i så fall 
kansliet.

          Föreningsbilen

Ett problem som aktualiserats och som blivit än mer 
påtagligt av vårens kraftiga höjningar av drivmedelspri-
serna är att vår milersättning för att använda egen bil är 
begränsad till de 18 kr/mil som skatteverket godkänner 
som skattefri ersättning. Det innebär att kostnaden för den 
som ställer upp och transporterar t.ex.utrustning till våra 
arrangemang får lägga en stor del av kostnaden ur egen 
ficka då milkostnaden måste täcka slitage, service m.m.

Vi har därför sökt en möjlighet att leasa en bil till för-
eningen för föreningens transportbehov. Det har kunnat 
göras genom ett sponsorskap.Sponsorn vill inte ha något 
i gengäld, tvärtom har vi åtagit oss att inte avslöja vem 
sponsorn är. Det årliga beloppet uppgår till 200 000 kr 
vilket innebär att vi förutom att leasa bilen kan göra ett 
antal andra saker också som vi tidigare inte haft möjlghet 
till. Vi har leasat bilen på Möller bil i Enköping som sänkt 
kostnaden med 30 000 kr mot att de får ha sin dekal på 
bilen.
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 En promenad på mer än 80 mil
Henrik hittade föreningen av en slump då han be-
sökte Försvarsmaktens hemsida. Han ansökte om 
medlemskap och anmälde sig till en informationsdag 
på Ballbreaker i Stockholm där han fick information 
om förutsättningarna för föreningens stöd. Han fick 
då också information om Veteranmottagningen i 
Uppsala där han nu fått hjälp. 

Henrik som tycker om vandring, friluftsliv och 
äventyr hade en tid funderat på att gå Camino de 
Santiago eller el Camino som den kallas i Spanien, 
en promenad på cirka 80 mil och efter informations-
dagen föddes tanken på nytt. Då Henrik hade ett 
säsongsarbete var han ledig vintertid och bestämde 
sig därför att genomföra sträckan under senare delen 
av februari och mars. Henrik kontaktade föreningens 
kansli och fick efter styrelsens beslut stöd med resan, 
ett par vandringskängor och ett par för ändamålet 
lämpliga byxor. Resan gick med flyg till Paris och 
därifrån till Biarritz och slutligen taxi till startplatsen 
St John. Där fick han ett pilgrimspass som var en 
förutsättning för att få tillträde till vandrarhemmen i 
Spanien.

Henrik tränade ca 10 mil med rätt packning och ca 
20 mil med lättare packning. Målet, att klara vand-
ringen på drygt en månad, blev sporre för träningen. 
Packningen bestod av en ryggsäck på drygt 40 liter, 
alltså en ganska liten ryggsäck. I den fanns fem 
omgångar underkläder och strumpor, ett superunder-
ställ, en förstärkningströja och ett påslakanset. Påsla-
kanet kommer nästa gång han går en längre sträcka 
att ersättas med en lättviktssovsäck. Kängorna som 
Henrik gick i var ett par Meindl som fungerade all-
deles utmärkt.

Övernattning skedde i vandrar-
hem längs vägen som kostade 
mellan 5-8 euro per natt och då 
ingick en enkel frukost. Henrik 
åt dock ingen frukost på mor-
gonen utan startade vid sjutiden 
och stannade på något café vid 
niotiden för en macka och kaffe. 
Lunch och middag intogs längs 

vägen på något näringsstäl-
le och nattvilan inträffade 
kring nio till tiotiden på 
kvällen, oftast efter en rund-
vandring på stället som han 
då kommit till. Hygien och 
tvätt av kläder kunde skötas 
på vandrarhemmen som i de 
flesta fall erbjöd engångs-
sängkläder. I samband med 
byvandringen på kvällarna 
passade han på att handla 
för morgondagens behov.

Trots snö på sina ställen, 

starkt vind, dimma, minusgrader och sandstorm 
som härstammade från Afrika gick vandringen utan 
missöden och dagsetapper på två och en halv mil i 
snitt kunder avverkas. Ibland blev det bara två mil 
medan andra dagar kunde tre mil tillryggaläggas. 
Totalt vandrade Henrik 90 mil på 32 dagar varav 10 
mil var byvandringarna vid övernattningsställena.

Några träningstips är att gå med rätt packning så 
mycket som möjligt. Träna också på att gå utför då 
det tar hårt på kroppen. Att gå nerför Pyreneerna är 
i princip två hela dagar utför. Henrik fick tips om att 
vaggande saxa nerför ungefär som när man åker ski-
dor uppför och att skaffa en vandringsstav eller två. 
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Ett annat tips är att avbryta omedelbart om man kän-
ner att något gör ont och åtgärda orsaken. Compeed 
mot skavsår och hudsalva för ”infanterield” är ett 
måste. Går du sommartid är vätskebalansen än vikti-
gare än när Henrik genomförde vandringen så några 
extra vattenflaskor kan vara bra att ha med.

Största delen av vandringen skedde i shorts eller 
funktionsbyxa, t-shirt + vindstopperväst, skaljacka, 
toppluva eller keps och handskar. Solglasögon är bra 
att ha med.

Det finns möjlighet att få packning transporterad 
mellan övernattningsplatser och det går också bra att 
cykla eller rida längs leden.

Henrik har åkt Vasaloppet, cyklat Vätternrundan, 
sprungit halvmara, gått Nijmegen och Karolinermar-
schen både sommar och vinter och ibland funderat 
över ”vad håller jag på med”. Under den här vand-
ringen funderade han aldrig över det. Vandringen i 
sig innehåller så mycket av lugn och kontemplation 
att tiden nästan står stilla. Det faktum att detta är 
en kristen pilgrimsvandring till aposteln Jakobs 
relikskrin som finns under högaltaret i katedralen i 
Santiago de Compostela innebär att servicen längs 
vandringen är väl utvecklad och det är i princip ge-
nomförbart för alla som kan gå.

Pilgrimsleden har många utgångspunkter, men alla 
sammanstrålar i Santiago de Compostela. -Sam-
manstrålandet går igen i aposteln Jakobs symbol 
– pilgrimsmusslan – som används för att markera 
ledens sträckning. 

Eftersom hela leden är cirka 1600 kilometer lång 
så tar de flesta av dagens pilgrimer sträckan i etap-
per över flera år. Från spanska gränsen ökar antalet 
vandrare väsentligt. 

Leden är uppsatt som två separata världsarv 
på Unescos världsarvslista: 1993 (spanska delen) 
och 1998 (franska delen).

Den kanske viktigaste franska pilgrimsleden går 
genom de franska regionerna Auvergne-Rhô-
ne-Alpes, Bourgogne, Centre-Val de Loire, Grand 
Est, Hauts-de-France, Ile-de-France, Midi-Pyré-
nées, Normandie, Nouvelle-Aquitaine, Occita-
nien och Provence-Alpes-Côte d’Azur. Vidare löper 
den genom de spanska regionerna Aragonien, Navar-
ra, La Rioja, Kastilien-Leon och Galicien.
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 Hibbe

Ordförande Leif har bett mig att göra en självpresentation 
med bild och detta får bli mitt bidrag i detta ämne!

Jag heter Lars-Olof ”Hibbe” Corneliusson, smeknamnet 
”Hibbe” är det jag föredrar att kallas och har haft med mig 
sedan tredje klass i grundskolan. Efter 44 år inom För-
svarsmakten var det dags i november i fjol att pensionera 
mig vid 62 år ålder. Sedan dess så har jag startat ett ak-
tivt pensionärsliv med engagemang som jag själv väljer 
och min tid ägs av mig. Fortfarande reservofficer med den 
möjligheten att bli tillbakakallad om behov skulle uppstå 
så är jag aktiv inom det säkerhetspolitiska området med 
stöd till Försvarshögskolan och andra som vill nyttja mina 
erfarenheter.

Av födsel (på en ö i Göteborgs norra skärgård) och ohejdad 
vana så blev jag före min värnplikt intresserad av kustar-
tilleriet och fortsatte på den linjen efter genomförd värn-
plikt. Livet har fört mig till ett boendevarv runt Sverige 
(Härnösand, Östersund, Gotland och Stockholm) och 11 
år utomlands med familjen. Vi har bott och verkat i USA, 
Belgien och Sydkorea. På egen hand har jag varit på insats 
på Balkan och i Afghanistan. 

När man går i pension så är det inte en brist på erbjudanden 
att hjälpa till med sina erfarenheter och sin tid. Jag hade 
flera sådana erbjudanden men valet blev enkelt när Idrotts-
veteranerna frågade om jag ville hjälpa till. Det arbete 
som ni genomför var något som tilltalade mig och hade en 
koppling till mina erfarenheter utomlands både avseende 
tjänstgöring i insatser och min erfarenhet från hur USA tar 
han dom sina veteraner.

Detta bekräftades under våren när jag fick möjlighet att 
möta er styrelse och kansli på den planeringskonferens 
som genomfördes genom att tura till Helsingfors. Vilket 
team! Ni alla gör ett fantastiskt arbete och detta bekräftas 
av andra som mött er verksamhet, både inom såväl som 
utanför Försvarsmakten. Vårt kansli är spindeln i verk-
samheten men utan era individuella insatser skulle verk-
samheten inte vara möjlig.

Utöver att engagera mig i frågor som ligger mig varmt 
om hjärtat utanför familjen är jag även en stolt Farfar och 
Morfar vilket är den andra kryddan i den senare delen av 
livet. Min hustru (Ingegerd) och jag har två barn som gett 
oss två barnbarn och ett tredje på väg.  ”Snorjouren” är ett 
företag med hög beredskap. Utöver detta så gillar vi att 
resa till platser vi inte varit på tidigare och det finns många 
kvar. Sammanfattningsvis så har dessa första månader som 
pensionär inte inneburit att ligga på sofflocket.

Jag ser fram emot att möta er alla ute i verksamheten!

/Hibbe
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  Ny veteranstrategi

Försvarsmakten fick i regleringsbrevet för 2022 i 
uppgift att, i samverkan med veteran- och anhörig-
organisationer, lämna underlag till regeringens vete-
ranstrategi. Underlaget ska insändas till regeringen 
senast 2022-10-01. 

Arbetet ska fokusera på fyra ämnesområden; stöd, 
erkänsla, forskning och kompetensomhändertagande 
och den framtida strategin ska omfatta en 5-10 års-
period.

Direktiv från Försvarsdepartementet anger att syftet 
med den framtida veteranstrategin är att konsolidera, 
stadfästa och fortsätta den nuvarande veteranpoliti-
ken. Arbetet ska vidare ta sin utgångspunkt i redan 
genomförda och beslutade åtgärder, endast omfatta 
militära utlandsveteraner och rymmas inom befintlig 
ekonomisk ram. 

Tre arbetsgrupper skapades med deltagare från 
samtliga för aktuellt ämnesområde berörda sakav-
delningar i Högkvarteret samt med representanter 
från förbandsnivån. I samtliga arbetsgrupper har vi 

tillsammans med de övriga ideella samarbetsorgani-
sationerna som Försvarsmakten har överenskommel-
ser med inom området deltagit. De andra är Sveriges 
Veteranförbund, Svenska Soldathemsförbundet och 
Invidzonen. 

Arbetet har resulterat i sju stycken effektmål nedan. 
För varje effektmål finns i underlaget en närmare 
beskrivning. Underlaget är för närvarande på remiss 
inom Försvarsmakten och ska insändas till Försvars-
departementet senast 22-10-01.

1. Utlandsveteranen upplever att deras arbetsgi-
vare är positivt inställda till att de lånas ut till 
internationell militär insats - utlandstjänst är 
en merit.

2. Begreppen information, vägledning, uppfölj-
ning och kompletterande stöd är förutsägbara 
och enhetliga i vad utlandsveteranen kan för-
vänta sig i kontakt med Försvarsmakten.

3. Utlandsveteranen upplever att de har fått rätt 
stöd i anspråks- och uppföljningsärenden

4. Ansvar och uppgifter för att stödja utlandsve-
teraner är tydligt och känt mellan Försvars-
makten, kommuner och regioner

5. Kunskap och information om fredsfrämjande 
insatser och om de som tjänstgör i dem är 
känt, tillgängligt och relevant för intressenter

6. Det aktiva uppföljningsansvaret har stärkts 
för utlandsveteraner och särskilt för de som 
har lämnat myndigheten

7. Utlandsveteraner är delaktiga i en aktiv vete-
ranpolitik

8. 
Förutom ovanstående effektmål finns en bilaga som 
avhandlar tre områden, 

1. nationella veteraner, 
2. inrättandet av ett rekreationscentrum likt det 

norska och 
3. andra myndigheters personal. 

Idrottsveteranernas ställningstagande är avseende det 
första området att det inte borde vara någon skillnad 
i stödet om skadan sker nationellt eller internatio-
nellt. 

Avseende rekreationscentrum har föreningen på ett 
principiellt plan alltsedan start varit positivt inställd 
till ett rekreationscentrum för veteraner, detta inne-
fattar således även den av Stiftelsen Jesper Lind-
bloms minne redovisade visionen. Föreningen anser 
dock att frågan om ett rekreationscentrum behöver 
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beredas ytterligare – gärna i nära samråd med de fyra 
veteranorganisationerna –för att klarlägga förutsätt-
ningar för placering, drift, finansiering, utformning 
etc.

När det kommer till det sista området är Idrottsvete-
ranerna på ett principiellt plan positivt inställt till ett 
mer omfattande veteranstöd för civila myndigheters 
personal. 

Med det sagt vänder sig föreningen dock mot en ord-
ning där försvarsdepartementet, Försvarsmakten och 
militära veteranorganisationer driver dessa frågor, 
utan de bör lämpligen drivas av civila företrädare 
och i framtiden vara under civil ledning. Dels för att 
det är de som är bäst lämpade att uttrycka sina be-
hov, dels för att de militära myndigheternas resurser 
inte ska avledas från de militära veteraner som är i 
behov av stöd.

Vid en resursavvägning är det därför en absolut 
självklarhet för Idrottsveteranerna att ett utökat stöd 
till nationella militära veteraner och nationellt sårad 
militär personal ska prioriteras framför ett utökat 
stöd till civila myndigheters personal.

Anledningen härför är att den militära professionen 
skiljer sig så till sitt upplägg, genomförande och sina 
krav att det utökade veteranstödet utgör ett väsentligt 
grundskydd för den militära personalen. Vi noterar 

detta i vår dagliga verksamhet och kan konstatera att 
vårt stöd i vissa fall varit avgörande för sårade vete-
raner.

I samband med den förändrade strategiska inrikt-
ningen mot ett nationellt försvar ökar också behovet 
av ett utökat stöd för nationella veteraner.

Civila myndigheters personal verkar visserligen 
utomlands, men den omständigheten i sig bör inte 
medföra ett veteranstöd av militär omfattning, sär-
skilt som de inneboende svårigheter som utlandsvis-
telsen medför också typiskt sett kompenseras ekono-
miskt och med andra därför avsedda förmåner. Kvar 
är eventuella svårigheter behäftade med tjänstgöring-
en. Av detta kan konstateras att civila myndigheter 
verkar i andra lägre konfliktskalor, utan offensiva 
uppgifter, med företrädelsevis s.k. enskilda rotation-
er alternativt i mindre ”förbandsstorlekar” och därför 
inte utsätts för de skyddsvärda påfrestningar som är 
aktuell för militära veteraner.

Föreningen förväntar sig att delta i det fortsatta ar-
betet med att detaljutforma en ny strategi efter att 
försvarsdepartementet hanterat det i höst insända 
underlaget och vi får då anledninga att återkomma 
till frågan.
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Nordenskiöldsloppet

Många har säkert åkt Vasaloppet och upplevt hur det 
är att timme efter timme försöka få skidorna att röra sig 
framåt. Innan mål känns varenda muskel i kroppen och 
kroppen vill inget annat än komma till vila. Vasaloppet är  
9 mil långt och för många en stor prestation att genomfö-
ra. Tänk dig då att istället åka världens längsta skidlopp 
20 mil i ett sträck, vilket vår medlem Joakim gjorde. 

Årets upplaga kortades på grund av en tids mildväder 
inför tävlingen. Efter beslut av tävlingsjuryn justerades 
bansträckningen för att undvika partier med vatten på 
isarna. Loppet avgjordes över 20 mil i stället för ordinarie 
22 mil.

Ett rekordstort startfält, 512 deltagare från över 20 
länder, kom till start vid byn Purkijaur strax utanför 
Jokkmokk. Där möttes de av minusgrader och ett 
tunt lager nysnö, som skapade lite tröga förhållanden 
i spåren. 

Den sista deltagare i mål passerade mållinjen i Jokk-
mokk efter 28 timmar och 7 minuter. 

Så här skriver Joakim:
Sommaren 2019 bestämmer jag mig för att ta mig 
an världens tuffaste skidlopp. Nordenskiöldsloppet 
220km i Jokkmokk. Jag fick stöd av föreningen att 
genomföra loppet så nu var det bara träningen kvar 
inför start 2020.

Under hösten 2019 deltar jag på FMM patrullfälttäv-

lan på F21 i Luleå. Där drar jag av hälsenan på mo-
mentet hinderbana. Därefter följer en balettgipsning 
i Luleå följt av flygresa hem på kryckor och operation 
i Eksjö och hundra dagars sjukskrivning.

Hur ska det nu gå med Nordenskiöldsloppet sex 
månader bort…
Jag funderar ett tag om det kommer vara möjligt ge-
nomföra Nordenskiöldsloppet men bestämmer mig 
för att försöka. Då får jag hjälp av föreningen med en 
stakmaskin.
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Inför starten

Joakim tävlade för föreningen i föreningnes träningskläder

Vackra vyer för åkarna                                  och                    de som inte hade alltför bråttom fick också uppleva norrsken under natten

20 mil ger vissa spår                                                                              men    belöning väntar.
            De fyra sista bilderna är hämtade från loppets hemsida. Övriga har Joakim levererat..

Under hösten 2019 rehabtränar jag hälsenan och 
tränar stakmaskin och känner att det kommer gå 
genomföra Nordenskiöldsloppet. Men två veckor 
innan start 2020 sätter covid käppar i hjulet.

Äntligen 2022 blev det av! Var ett riktigt tufft lopp…
minst sagt. 
Det tog mig 16 h, 22 min och 22 s att ta mig i mål. 
Superbra arrangemang med så trevliga människor 
som skötte servicen vid alla stationer. Det var så 
många ”heja heja” från alla deltagare till varandra 

under loppet. Det är jag inte van vid från andra lopp. 
Oerhört peppande.

Joakim kom på 209:e plats totalt och klarade av 
sträckan under tiden som sattes vid det allra första 
loppet 1884 (21 timmar och 22 minuter) vilket är 
gränsen för att erhålla loppets medalj.
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FMJ shooting

Kansliet blev inbjudan till ett företag som heter FMJ shooting i Solna. Det är en imponerande anläggning för 
skjutning inomhus med skarpa vapen upp till ksp 58. 
Den dagen vi var där arrangerades ett event där behållningen skulle gå till stiftelsen Jesper Lindbloms min-
ne. Detta arrangemang kommer att genomföras även nästa år så det kanske kan vara en utmaning för någon 
som känner sig hågad.

Föreningen planerar för att kunna genomföra någon verksamhet hos FMJ shooting antingen senare i år eller 
under nästa år.

Vi tick tillfälle att göra lite reklam för föreningen och anläggningnens vakthund tycktes 
gilla ordförande och tog plats bredvid i soffan.
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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 internationellt 
skadade medan föreningen är öppen även för nationellt 
skadade.

Det innebär att föreningen är beroende av stödmedelm-
mar och sponsorer för stödet till de nationellt 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.


