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1. C Lv6 har ordet

Dessa ungdomar har varit mycket duktiga och är positiva
och nu gäller det att ni tar väl hand om dem. Den för närvarande lilla volym GMU som vi har till hemvärnet räcker inte till för att bibehålla/öka hemvärnets volym. Därför
behöver ni alla hjälpa till med rekrytering av f d värnpliktiga samt skapa intresse för GMU hemvärn. I år är det
rikshemvärnsting. Tillsammans med era förtroendevalda
har jag deltagit vid tinget. Jag kan konstatera att de förslag/motioner ni lämnat in är väl genomtänkta och bra
vilket skapar respekt för Hallands hemvärn.

Vi har snart lagt ännu ett framgångsrikt hemvärns år bakom
oss. Jag vill i detta julbrev
nämna ett par saker. Efter
mycket arbete från regementets
sida och inte minst från musikkårens sida blev hemvärnets
musikkår i våras godkända för
ceremoniell spelning. Att ha en
godkänd musikkår är av stor Jag är mycket stolt över Hallands hemvärn och tycker att
vikt för förbanden i Halmstad ni skall vara stolta över er själva för vad ni uträttar vid
liksom för hemvärnet.
övningar och vid stöd till samhället. Halland behöver er
alla!
Under året har vi arbetat med
omförrådsställning av hemvärnet och i samband med höstens KFÖ fullföljdes det mesta. Avseende KFÖ:n hade God Jul och Gott Nytt år
jag möjlighet att följa delar av övningen men även att få
vara med under avslutningen. Av de rapporter jag har fått
och det jag har sett innebär att ni som deltog gjorde en Lennart Klevensparr
mycket bra insats och kan känna er nöjda. Det var dock Chef för Lv 6 och Hallands hemvärn
ett antal som inte ställde upp och här behöver vi ta reda
på varför och finna på lösningar inför kommande år.
Våra insatskomp har genomfört
två st SÖF och detta med bra resultat. I framtiden tror jag att vi
behöver finna lösningar som innebär samövningar mellan luftvärnet och hemvärnet vilket skulle skapa synergieffekter. Vi hade
detta tidigare under värnpliktstiden och det är nu dags att återinföra dessa övningar.
Kan också konstatera att hemvärnets bandvagnar börjar anlända.
Tillförsel av ny personal till hemvärnet är en överlevnadsfråga. Vi
har nu utbildat ytterligare en pluton till hemvärnet via grundläggande militär utbildning (GMU).

www.hag.hemvarnet.se
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2. C HAG har ordet
Soldater!
Jag har nu tjänstgjort som
chef för Hallandsgruppen i
ett halvt år och intrycken är
många. Jag har träffat ett
stort antal engagerade och
inspirerande individer som
bidrager till Hallandshemvärns utveckling. Jag har
även fått en liten glimt av hur
Hemvärnet och frivilligrörelsen styrs centralt, vilket är
viktigt för att kunna leda vår

bra rekrytering
är också att ha få
avgångar.

2012 års verksamhetsöversikt
bjuder på många
fina tillfällen till
färdighetsträning
och förbandsutveckling och jag
är övertygad om
att alla kan hitta
stimulerande
verksamhet på bästa sätt.
utmaningar i
kommande års
De största intrycken är naturligtvis Bataljonsövningen övningar.
i oktober (KFÖ) och QJ Kompaniövning i november
(SÖF). Höstens övningar har genomförts med hög ambition och många aktiviteter. Jag tycker att vi fått ett
bra kvitto på vilken utbildningsståndpunkt vi har och Avslutningsvis vill jag tillönska Er alla en riktigt god
vad vi behöver öva mer på. Utöver de goda resultaten och välförtjänt julhelg med tid till avkoppling och fypå övningarna ska vi bibehålla vårt goda säkerhetstän- sträning för att kunna göra goda insatser under 2012.
kande som gjort att vi haft väldigt få skador och tillbud under hösten.
Lars Lindén
Chef Hallandsgruppen
Jag har även fått
möjlighet att träffa
andra utbildningsgrupper och kan konstatera att Hallandshemvärns bataljon är
väl uppfylld och har
en hög standard. Jag
kan också konstatera
att vi har goda förutsättningar för att vidareutveckla
Hallandshemvärns
bataljon ytterligare.
Stödet vi får från
Luftvärnsregementet
är både kvantitativt
och kvalitativt mycket bra, vilket klart bidrager till vår goda förmåga. En
fundamental del i vårt kommande arbete är rekrytering
av nya hemvärnssoldater. Med en god rekrytering får
vi rätt urval vilket är en viktig pusselbit i förbandets
duglighet. Här får vi alla hjälpas åt att hitta lämpliga
rekryter till våra förband. Vi ska också tänka på att en

2

www.hag.hemvarnet.se

3. C 45.Hvbat har ordet
45. Hemvärnsbataljonen
har varit verksam i ett år.
Under sommaren och början
av hösten beordrades vi ut
på flera eftersök samt en oljesaneringsinsats på Tjörn.
För den enskilde är det frivilligt att deltaga men för
bataljonen är det en uppgift
vi förväntas lösa. Tack vare
din och andras vilja att göra
en insats, när samhället önskar stöd från Försvarsmakten, lyckades vi vid samtliga tillfällen ställa upp med
det begärda antalet soldater. När det gäller eftersökningarna var det våra soldater som vid två tillfällen
hittade de saknade personerna innan det var för sent.
Ett stort tack för gjorda och goda insatser till stöd för
samhället.

som återkommer nästa år och kräver tio frivilliga åt
gången. Jag hoppas och tror att vi kan lösa detta även
2012.
Nyheter: En förändring i övningsutbudet för 2012 är
en helg med kompletterande utbildning som riktar sig
till både bevaknings- och insatskompanierna. En annan nyhet är att båda SÖF:arna genomförs under våren vilket ger en bättre balans mellan vår och höst i
övningsutbudet.
Inför 2012 tror jag på ett stort engagemang hos samtliga, en ökad numerär motsvarande minst en pluton
och ett högt (minst 85 %) deltagarantal på KFÖ:n.
Slutligen ber jag att få önska en God Jul och ett Gott
Nytt År! Vi ses under 2012.
Mj Kjell-Anders Johansson
Bataljonschef

KFÖ: Första veckan i oktober genomfördes årets
KFÖ med drygt 400 deltagare vilket motsvarade 73 %
av förbandet. En historiskt sett hög andel för en Hemvärnsövning men ändå ganska långt från de 85 % som
är målet vid en KFÖ. Utvärderingen gav vid handen
att många ansåg att förevisningen under torsdagen tog
för lång tid i anspråk, att insatskompanierna var nöjda
med fredagens och lördagens övningar, att bevakningskompanierna uppskattade fredagens skjutning
men att bevakningsmomenten var alltför händelsefattiga. Detta tar vi med oss till planeringen av 2012 års
KFÖ.
Rekrytering: Under sommaren deltog bataljonens
personal i ett antal publika evenemang från Kungsbacka i norr till Laholm i söder, detta som ett led i vårt
ständigt pågående rekryteringsarbete. Detta kräver uthållighet och tålamod och även här är det på sin plats
att tacka alla som lägger ner tid och engagemang för
att bibehålla och helst öka bataljonens numerär.
GMU: Under tre månader ansvarade Hallandsgruppen
och Lv 6 för utbildningen av en pluton blivande hemvärnssoldater. Även om endast en mindre del av plutonen utgjordes av hallänningar valde en stor majoritet
att skriva avtal med Hemvärnet i Halland. Det kan vi
tacka våra engagerade instruktörer från Hallandsgruppen för.
Regementets beredskapstropp har vi bemannat under sammanlagt fyra veckor i år. Detta är en uppgift
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4. C HvMk har ordet
Året är snart tillända, HvMk
Halland har haft ett enastående spelår, dock skall jag
koncentrera mina återblicka
på de senaste sex månaderna.

7/10 väntade mk kl 0700 i Halmstad hamn på kryssningsfartyg – det kom inte.. 22/10 Högtidsmiddag på
Lv6 med bl.a. taffelmusik och tapto. 26/10 Utryckningsceremoni Lv6.

JUNI : FöMuS inspektion
och certifiering av musikkåren gick strålande, vi visade
att musikkåren tillhör de bästa i landet. Nästa år i augusti
spelar kåren vid högvaktsavlösning på slottet. 3 – 5/6
marscherade och konserterade mk i Tyskland, Wittstock, 375 år sedan ”Slaget vid Wittstock”, 6/6 Nationaldagsmusik i Halmstad och Getinge. 28/6 musik i
olika former för Rusthållet i Boberg, ett mycket uppNOVEMBER : 13/11 Konsert i Torups k:a, 26/11
skattad speltillfälle.
konsert Immanuelskyrkan Halmstad.
DECEMBER : 14/12 Spelning vid jullunch på Lv6.
Signalspel på trumma och trumpet har utförts 16
gånger, högvaktträning med bat ur Lv6 sex gånger.
Varje vecka har mk haft ordinarie repetitioner.
Nytt för i år är Mk:s Fältpiparkår som under ledning
av kårens stavförare debuterar vid Lucia kröningen i
Halmstad.
Dirigent större delen av halvårsperioden har varit
Jan-Eskil Andersson.
JULI : 2/7 Knäredsdagen som musikkåren förgyllde
med musikmarsch. Sedan välbehövligt repetitionsuppehåll till 26/7.

Ett stort TACK till alla i Hemvärnets musikkår, ni har
gjort en enastående insats 2011 !
Musikkåren och dess ledning tackar också Hallandsgruppen och Lv6 för allt stöd.

AUGUSTI :
5 – 8/8 Tall GOD JUL och GOTT NYTT ÅR !!
Ships Race. Jan Norén, musikchef
Under fyra
dagar i början av månaden visade vi
Halmstadsinnevånare
att de på
nytt har en militärmusikkår värd namnet ! Tapto, konserter och musikmarscher.
SEPTEMBER : 1/9 Lv6 ”Kick off” samt 17/9 soldaterinran också för Lv6.
OKTOBER : Två helgrepetitioner, Ingemar Badman
ordf. i CMR samt Alan Lewis engelsk militärdirigent.
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5. C Utbavd
Nu är det dags att summera
utbildningsåret och ta en välförtjänt ledighet och fira jul
och nyår med nära och kära.
Men innan vi gör det så vill
jag göra en tillbakablick på
den verksamhet som vi genomfört under 2011.

på FUSA (Förbands-Utbildning-Skarp-Ammunition) i
plutons ram.
Det Norra Insatskompaniet genomförde sin med inriktning på kompanis anfall i betäckt terräng med lös
ammunition.
Bägge övningarna genomfördes med ett mycket bra
resultat.

Årets KFÖ var en förbandsövning där målsättningen
var att öva bataljonen mot huvuduppgifterna enligt
TOEM (Taktisk-Och-Ekonomisk-Målsättning) inom
ramen för typinsats 5 som innebär, att hemvärnsförband vid en allvarlig kris skall kunna bevaka och/eller
skydda militära skyddsobjekt, transporter och samVi startade året med en soldatdag ute på Ringenäs
hällsviktig civil infrastruktur samt stödja insatsförbanskjutfält där vi fokuserade på soldatkunskaper av vari- dens verksamhet och försvara viktigare knutpunkter/
erande slag.
områden/objekt.
Det har varit ett intensivt år
fyllt med övningar som i
mitt tycke hållit en hög kvalitet med mycket dugliga och engagerade instruktörer
samt övade.

Vi har genomfört utbildning av fordonsförare till terrängbil och bandvagn. Efter denna utbildning så har
förbandet tillförts 18 nya förare terrängbil och 7 förare
bandvagn.
Vi kommer att fortsätta utbildningen av bandvagnsoch terrängbilsförare under 2012.

Övningen var upplagd på så sätt att man genomförde
en dags FUSA när hela förbandet var inryckt ute på
våra skjutfält. Därefter genomfördes förbandsskedet
som bestod av ett antal moment i Halmstad och Falkenberg där det övades bl. a. IKFN och åtgärder vid
skadeplats.

Intro utbildningen som genomförts vid tre tillfällen
har givit förbandet 75 nya soldater.

Övningen avslutades med vård och inlämning av materiel i bataljonens nya förråd.

En bra personalförstärkning till förbandet!

Årets övning hade ett deltagarantal av 73% vilket är
under RiksHvC målsättning på 85%.

Insatskompanierna har genomfört två helger med
kompletterande utbildning där målsättningen helg ett
var att fortsätta med SkjutR Ak samt eldexercis med
understödsvapen såsom grg och ksp. Den andra helgen var målsättningen att öka den personliga färdigheten avseende kast med skarp handgranat och sprängning av enstaka laddning samt grupps strid.

Till nästa år hoppas jag att vi kan uppnå detta!

Jag kommer nästa år att tjänstgöra som verksamhetssäkerhetsofficer på Lv 6 och lämnar därför över rodret
på utbavd till mj Christer Mårtensson. Mj Mårtensson
är grundutbildad vid Lv4, har tjänstgjort vid NBG 08,
som skyttekompanichef i Kosovo och är nu placerad
Vi ligger långt framme med den enskilde insatssolda- som bataljonsstridsledare vid en av Regementets baten när det gäller den personliga färdigheten avseende taljoner.
det nya skjutreglementet för Ak som infördes 2010.
Avslutningsvis vill jag säga att jag är mycket nöjd
Även skyttar av understödsvapen har en mycket hög
med alla övningar som genomförts under året, även de
personlig färdighet vilket de visade under den första
som ej är upptagna i denna artikel.
helgen.
Ett stort tack till alla delaktiga för Er insats, såväl inVi har vidare genomfört en grundläggande plutonchefskurs enligt HvSS anvisningar i tio dagar med ett
mycket gott resultat. Kursen genomfördes med 18 plutonchefsaspiranter där huvuddelen (10) tillhörde
Hallands hvbat.

struktörer som övade.
God Jul och ett Gott Nytt År
Roger Ottosson
C Utbavd

Insatskompanierna har genomfört varsin SÖF där det
Södra Insatskompaniet genomförde sin med inriktning

www.hag.hemvarnet.se
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6. C Stödavd
ERSÄTTNINGAR 2011

sida, vi behöver lite förstärkning till den gruppen. Det
kan vara någon veteran eller hemvärnssoldat som inte
aktivt deltar i KFÖ, SÖF som på frivilligbas kan
tjänstgöra under dessa övningar. Gör en intresseanmälan till Jan Erik Nordberg
jan-erik.s.nordberg@mil.se.

Alla soldater som fullgjort
sitt avtal t om 31 oktober,
t ex genomfört SÖF under
våren och / eller deltagit på
KFÖ i oktober har fått befattningspeng och utbildningspremie utbetald 25 no- Under januari kommer de soldater som blivit utsedda
till fältrekryterare att påbörja sin utbildning, dessa
vember.
De soldater som genomförde kommer att utbildas för hela Försvarsmakten. vilket
SÖF i november, får befatt- innebär att även på andra event än våra egna, kommer
ningspeng och utbildnings- Hallands Hemvärn vara representerade av välutbildat
premie utbetald 23 december. Fullgör man sin tid i
och kunniga fältrekryterare.
december, utbetalas peng och premie i januari.
Härmed vill stödavdelningen hälsa till er alla en riktigt
SGI - intyg om Sjukpenning Grundande Inkomst
Du som ej lämnat intyg – skaffa ett nu och sänd till GOD JUL och ett
GOTT NYTT ÅR.
Lv 6 Hallandsgruppen!
Här finns pengar att hämta!!
SGI är grunden för att det blir korrekta utbetalningar Johan Johansson
till varje soldat.
C Stödavd
Grundat på förmåner enl hemvärnsförordningen –
dagpenning.
SGI beställs hos försäkringskassan, via telefon eller
via nätet.
Det är viktigt att tänka på att uppdatera (beställa nytt)
intyg vid löneförändringar för att få de ersättningar
man har rätt till.
Intyget sänds till Lv 6 Hallandsgruppen.
Lägsta SGI är 130kr/ dag ,
om man inte har något intyg
pga ej fastställd inkomst, arbetslös, studerar mm. Beskattas.
Högsta SGI för 2011 är
792kr/dag (bestäms av basbelopp). Beskattas.
Hallandsgruppen har fått in
330 intyg – vi är ca 600 aktiva
i förbanden!!
Vi betalar ut retroaktivt
inom innevarande år!
Under året har vi haft hjälp av
Kn Lennart Ottosson Kungsbacka med att delta i infocellen och lägga ut på HAG hem-
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7. KFÖ 2012

Du har väl bokat in årets KFÖ i din kalender?
Vad händer i vecka 38 2012?

Tisdag

Hela bataljonsstaben, hela kompaniledningar samt
Jo, då genomförs 2012 års KFÖ med Hallands Hvbat. plutonchefer/stf
Onsdag
Gruppchefer/stf

Se till att du är där!!!

Torsdag
Alla soldater

Bakgrund

2012 års KFÖ som genomförs i vecka 38 är en befattningsövning där målsättningen är att kompetensutFörmåner
veckla och öva personal i Hallands Hvbat i sina befatt- Dagpenning (intyg från F-kassa SGI).
ningar.
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst (om man skulle
Det är under denna vecka som alla i Hallands Hvbat
arbetat lör-sön, intyg från arbetsgivare krävs).
skall fullgöra del av- eller hela sin avtalstid.
Kilometerersättning för körning med eget fordon.
Tid
Hela eller delar av vecka 38 beroende på befattning i
förbandet.
Övningen slutar söndag klockan 16.00.

Avtalstid
Ja
Plutonchefer/stf, gruppchefer/stf och soldater ur hvbevakningskompanierna har uppfyllt sitt avtal vid deltagande.

Plats
Halland

Roger Ottosson
C Utbavd

Deltagare
Alla ingående i förbandet skall deltaga!

Planerad utbildningsverksamhet för 2012 framgår av
bifogad

Inryckningstider

Utbildningsplan Hallandsgruppen 2012

Måndag

Ta del av denna och planera in övningarna i GOD
TID!

Del av bataljonsledning och kompaniledningar.

www.hag.hemvarnet.se
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Hallandsgruppens personal:
C Hag Övlt Lars Lindén
Stf C Hag Mj Henrik Nihleen
Utbildningsavd

Stödavd

C Utb Mj Roger Ottoson
Kn Peter Agholt
Lt Mattias Lyckekil
Lt Hans Hilbertsson
Lt Ulf Gustavsson
Lt Gert Bertilsson
Fdm Jonas Rosendahl
Utbint Jenny Berger

C Stöd Mj Johan Johansson
Kn Jan Erik Nordberg
Ass Ulla Persson
Ass Marianne Bandheim
Vaktm Kenth Bothén

Telefon 035 266 20 00
Mail
hallandsgruppen@mil.se
Hemsida www.hag.hemvarnet.se

Informationsbladets utgivning är två gånger
per år, sommarbrev och julbrev
Chefredaktör: Övlt Lars Lindén
Foto och produktion: Kn Jan Erik Nordberg

8. RÖSTER FRÅN FÄLTET
C Hag: Vad har du lärt dig mest av under KFÖ n
Jan-Erik IKFN är alltid mest intressant och dessutom mest troligt att vi råkar ut för.
Jerry

Stridsteknik

Jenny

Att åka 20bil med hunden, i övrigt har jag varit längst bak i förbandet vilket jag tycker
är tråkigt. Förbandet utnyttjar inte resursen som vi är

Münür

Högt stridstekniskt tempo när det gäller uppgifterna

C Hag: Vilket är det mest positiva/roligaste Du upplevt under hemvärnsåret 2011
Jan-Erik Resan till USA och Minnesota National Guard.

Jan-Erik Höög, Stf komp C
Norra insatskompaniet

Jerry ,

Att det är mer skytte och stridsteknik överlag men även sjukvård.

Jenny ,

Pistolskjutningarna under SÖF.

Jenny Bäckman, Hundförare
södra insatskompaniet

Münür

Under SÖF en, var inte beredd på att hemvärnet övade så avancerad stridsteknik.

C Hag: Nämn två saker som är viktiga för Hemvärnets/NS rekrytering
Jan-Erik Ta hand om de vi rekryterat. Vi måste ha en målsättning med GMU soldaternas fortsatta
utbildning

Jerry ,

Visa vad hemvärnet står för, men även att vi kan vara ett stöd för samhället i svåra
situationer. Men vara väldigt tydliga på vilka kraven är för att vara med.

Jenny ,

Ändra bilden så att det nya hemvärnet kommer fram och den gamla försvinner
(krutgubbar).

Münür

Visa att hemvärnet inte är en hobbyarmé. Hemvärnet löser viktiga uppgifter.

C Hag: Vad ser du fram emot Hemvärnsåret 2012
Jan-Erik Att norra insats fyller kadrarna.
Jerry Davidsson, Skyttesoldat
norra bevakningskompaniet

Jerry ,

Det har blivit bättre och roligare samt mer stridsövningar.

Jenny ,

Ett bättre utnyttjande av hundresursen.

Münür

Mer STRIBY det finns brister hos oss.

Münür Kacar, Skyttesoldat södra
insatskompaniet

Hallandsgruppens personal önskar dig en GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR
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