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detta och utveckla verksamheten så behöver vi fortsätta med rekrytering (den lilla grundläggande militära
utbildningen, GMU, till hemvärnet räcker inte), bra personalvård, behålla den personal vi redan har samt ha
bra övningar med hög kvalité.

Ett intensivt första halvår Jag är nu efter fyra års tid som C Lv 6 säker på att vi
tillsammans kommer att klara detta.
är snart till ända.
Under 2010 genomförde vi
en personell omstrukturering av hemvärnet för att
inta en struktur med en
bataljonsledning i stället
för två. Orsaken till detta
var att de operativa kraven gav uttryck för att endast en bataljonsledning behövdes i Halland. Denna
svåra personella omstrukturering som berörde en
mycket stor del av er har fungerat mycket bra och jag
är mycket nöjd med hur hela medinflytande arbetet
har gått till.

Jag nämnde tidigare vikten av bra övningar med kvalité som syftar till att hemvärnets förband måste vara
användbara för strid. Påminner därför om KFÖ som
genomförs vecka 40.
Vill i denna sommarhälsning tacka Övlt Lars Olsson
för ett mycket bra arbete som chef för Hallandsgruppen och önska honom lycka till med det nya arbetet
liksom att hälsa Övlt Lars Lindén välkommen till förbandet!
Trevlig sommar!
Lennart Klevensparr

Nu i år står vi inför att genomföra den materiella om- Chef för Hallands Hemvärn och Luftvärnsregementet
struktureringen och enligt de rapporter jag har fått så
går det bra. Detta innebär att vi från den 1/1 2012 har
intagit en ny struktur i Halland.
När jag granskar Hallands hemvärn kan jag konstatera att vi har en bra personaluppfyllnad men samtidigt
har vi brister på t.ex. specialister såsom sjukvårdare,
signalister och stabsassistenter. Detta behöver vi ta
tag i och rätta till. Dessutom har vi en bra laguppställning inom alla förband vilket ger oss bra möjligheter till fortsatt bra verksamhet.
Den övningsverksamhet som har genomförts under
våren har varit bra och jag är mycket nöjd med detta
liksom det stöd som Hallandsgruppen har lämnat.
Jag vill också passa på och ge min uppskattning till
hemvärnsrådet och det gedigna arbete som genomförs
där.
Idag har vi ett starkt hemvärn med de nationella
skyddsstyrkorna i Halland. För att fortsätta att ha
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2. Checei HAG åmekbgdcf 4 åk
Det är nu drygt 4 år sedan jag
tillträdde som chef för
Hallandsgruppen och därmed
under C Lv6 ansvarig för hemvärnet i Halland. När man tänker tillbaka kan jag bara konstatera att vi tillsammans
gjort väldigt mycket under
dessa 4 år. Att skriva om allt
positivt som hänt är en omöjlighet och skulle ta för mycket plats, jag väljer därför ut
vissa delar.
Året 2007
Strax efter jag tillträtt var det dags för RiksHvC inlpefmdji, dem bgen hed aidka jkd ddkefm di d ”hemgkömei”.
Inspektionen var i princip färdigplanerad, men innebar
ändock för min del att jag direkt fick sätta mig in i
hemvärnets verksamhet. Inspektionen gick väldigt bra
och generalen (Roland Ekenberg) konstaterade att
Hallands hemvärn är på rätt väg och kommit långt i sin
utveckling.

Året 2011.
Förutom att fortsätta implementeringen av alla förändringar och nyheter har fokus legat på FUSA (Förbands
Utbildning Skarp Ammunition). Vi har genomfört skarpskjutningar i olika former både vid kompletterande utbildningar och vid den genomförda SÖFèn för det södra
Hvinsatskompaniet. Vi kommer att fortsätta med
skarpskjutningar under den kommande KFÖ`n (där jag
hoppas att ALLA deltar) och vid andra övningstillfällen.
Mycket glädjande var också att vår hemvärnsmusikkår
efter mycket hårt arbetet blev godkända vid certifieringen den 11 juni. Vi har nu en musikkår av yttersta
klass som vi skall vara stolta över och som jag hoppas
i en nära framtid "visar upp" sig vid kungliga slottet i
Stockholm.

När jag tillträde min befattning var min enda erfarenhet
av hemvärnet från mitten på 80-talet, då jag som ung
fänrik hjälpte till att utbilda hemvärnet i nordvästra
Skåne. Det var den bilden jag hade med mig in i jobbet.
Redan vid första övningen som jag besökte insåg jag
huk ceg eag hade. Jag cdcf INTE le ”gahga” hehnäkilhäi,
utan redan då välutbildade hemvärnssoldater och förband, som idag är ännu bättre. Hemvärnet med de naÅret 2008
tionella skyddsstyrkorna är en nödvändighet för att
Demma nak åkem då nd ”gähiade lfjgei” jch ga aggm cjful Försvarsmakten skall kunna lösa de uppgifter som våra
på strid i bebyggelse eller som det formellt heter MOUT. folkvalda politiker har bestämt. Jag är dessutom näst
Efter visst jobb från min personal fick vi möjligheten att intill 100% säker på att Hallands hemvärn tillhör den
öva i f.d. vattenverket i Halmstad, en alldeles utmärkt yttersta spetsen i riket och att de arbetsmetoder vi
övningsplats. Vi övade enligt ett system med olika fär- jobbar efter (Hvbat – HAG – Övriga LV6 och garnisonen)
dighetsnivåerna beroende på hur många övningar man
är helt rätt.
varit med på. De soldater, grupper, plutoner som kom
Jag har många positiva upplevelser och minnen, men det
längst hade/har en mycket hög duglighet i just MOUT.
jag mest kommer att komma ihåg är alla trevliga mänÅret 2009
niskor jag mött och lärt känna samt det stora engageUnder detta år låg allt fokus på genomförandet av vår mang som finns inom hemvärnet och den personal som
jobbar med hemvärnet. Jag kommer i den mån det är
första KFÖ. Eftersom vi redan då visste att KFÖ är
möjligt att följa er fortsatt positiva utveckling från
framtidens övningskoncept var det mycket viktigt att
KFÖ`n blev bra. Vi la ner oerhörda resurser på övningen Stockholm och jag är helt övertygad om att Övlt Lars
Lindén kommer in med nya tankar och idéer som gör att
både i planeringsfasen men även vid genomförandet.
utvecklingen tar ytterligare steg framåt.
Med facit i hand och efter gjorda utvärderingar lyckades vi med vår målsättning, övningen blev lyckad, upp- Avslutningsvis ett stort TACK för fyra goda och minlfammad jch fjicepmem ”föpmel” an d lmjkm lämm agga ljh nesvärda år, och lycka till i framtiden med Lars Lindén i
deltog. Under detta år ändrade vi också fokus från att spetsen och naturligtvis en trevlig sommar.
tidigare i mycket stor omfattning övat mot ett krigs
scenario till att öva mot ett fredsscenario med förhöjd Övlt Lars Olsson
konfliktnivå.
C Hallandsgruppen
Året 2010
Förändringens år. Utan tvekan det mest arbetsamma
året, men samtidigt det mest positiva pga. den ambitionshöjning som det innebar för hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna. Av alla förändringarna som vi
genomförde är jag mest nöjd med omorganisation från
två till en Hvbat, både avseende den valda arbetsmetodei jch kelugmamem. Vd hak iu ei lmakf ”gagupplmäggidig”
och alla möjligheter att fortsätta utvecklingen mot att
vara Sveriges bästa Hvbat.
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3. Pkeleimamdji pågåeide C Hag
Med anledning av att
jag efterträder Övlt
Lars Olsson som chef
för Hallandsgruppen
den 1 juni så vill jag här
ge en kort presentation
av mig själv.
Jag är född och uppvuxen på landet 1,5 mil NÖ
om Halmstad där jag
fortfarande har min
adress.
Ur det militära perspektivet startade jag
min militära bana som värnpliktig skytteplutonchef vid Norrbottens regemente 198384. Ecmek jccdceklumbdgdidig d Uheå ailmäggdes jag som officersaspirant vid Livregementets husarer i Karlsborg 1985. Hösten
1986 bökeade eag hdi meäilmgökdig ndd
Hallands Regemente där jag hade befattningar från spanings plutonchef till bataljonschef. Efter regementets nedläggning har
jag tjänstgjort vid Markstridskolan i Skövde,

i Kosovo, vid Nordiska stridsgruppen 08, Afghanistan och nu senast vid Militärhögskolan i Halmstad.
Mitt civila liv lever jag som nämnt tidigare
på landet utanför Halmstad. Jag är gift sedan 1991, har två barn och en hund. Min fritid ägnar jag åt snickeri och jakt och när jag
får tillfälle att läsa blir det gärna historisk
litteratur.
Med min bakgrund känner jag mig väl förberedd att tjänstgöra som chef för Hallandsgruppen. Jag vet att det är en väl fungerande enhet vars arv jag har att förvalta. Min
första tid kommer att ägnas åt att så långt
möjligt lära känna personalen som är engagerad i Hallandsgruppens olika aktiviteter
och ser framemot ett framgångsrikt samarbete.
Övlt Lars Lindén
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4. Chefen 45.Hvbat har ordet
45. Hehnäkilbamagejiei har
varit verksam i ett halvår.
Övningsverksamheten inleddes den 5 februari med
en Soldatdag på Ringenäs.
Syftet var att tidigt på
året komma igång med att
öva grundläggande färdigheter inom bl.a. skjutning
och sjukvård. Ett sjuttiotal
deltagare fick uppleva en
solig men blåsig dag med
omväxlande och uppskattade övningar. Soldatdagen återkommer den 4 februari 2012.

Höstens KFÖ pågåk uidek necfa 40 (3-9 oktober)
och de flesta tjänstgör under torsdag – söndag. I
år är det en förbandsövning där vi övar på våra
huvuduppgifter skydda och bevaka men det ges
också stort utrymme för skjutövningar av olika
slag. Kom ihåg att begära ledigt från ordinarie arbete i god tid och se till att skaffa intyg om SGI
från Försäkringskassan.
Jag hoppas mycket på just Ditt deltagande och engagemang.
Slutligen ber jag att få önska en trevlig sommar!
Kjell-Anders Johansson

Mj Kjell-Anders Johansson

Introduktionsutbildning har Hallandsgruppen genom- Bataljonschef
0706-68 74 42
fört under två helger i vår. Totalt har vi fått ett
kjell-anders.johansson@telia.com
sextiotal nya soldater och bataljonens numerär
uppgår nu till drygt 550 personer. Varmt tack till
alla som bidragit till det goda rekryteringsresultatet.
SÖF (Päklfdgd Önidig Fökbaid) lfagg agga ljh mdgghök
insatskompanierna genomföra årligen. Övningen
pågår under fyra dygn, torsdag – söndag, antingen
på våren eller under hösten. I år var det södra insatskompaniet som var först ut att öva på Mästocka. Det blev en intensiv helg med mycket eldgivning från samtliga vapen som ingår i hemvärnsförbandet.
Rikshemvärnschefens insatsövning geijhcökdel d
slutet av maj. Hallands bataljon representerades
av Falkenbergs Insatspluton som deltog i övningen
under fem dygn i Skåne.
Chefen Hallandsgruppen, öngm Lakl Ogllji, gähiak d
sommar sin befattning efter fyra år. Lars Olsson
har varit en utmärkt chef och Hemvärnet i Halland
vill uttrycka sin stora uppskattning av hans insatser. Vi önskar
honom lycka till på den nya
tjänsten i Stockholm och välkomnar samtidigt övlt Lars Lindén som ny chef för Hallandsgruppen.
Regementets beredskapstropp
ska vi bemanna under sammanlagt fyra veckor i år. Tre av
dessa infaller i sommar och jag
hoppas att vi kan fylla tropparna med frivilliga. Är du intresserad; kontakta din närmaste chef
.
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5. Chefen HvMk har ordet
Med aktivitetskalendern
framför mig skall jag göra
en summering av Hallands
HvMk:s verksamhet de första fem månaderna av
2011.

Fökumjh ”kep” hak Mf lpegam ndd gakidljieil högmdder och ceremonier,

I16:s Kamratförenings årsmöte, Soldaterinran Lv6,
medaljceremoni samt tapto för Hallandsgruppen
och dess gäster. Sextettmusik har framförts vid
Musikkåren består av 48
chefsbyte på FMTS samt vid utryckning av GMU/
musiker varav 8 kvinnor.
KMU-utbilding. Ett flertal signalspel har också utKårens verksamhet starta- förts, dessa vid generalsbesök.
de sina repetitioner 11 januari som har fortsatt varje
Förra årets inbjudan till Estland följs i år av medtisdag tills dags datum.
Förutom de ordinarie repe- verkan i 375-års hågkomst av slaget i Wittstock
nu i början av juni, ett annat stort evenemang för
titionerna har mk haft ett flertal heldags och
weekend samlingar med olika instruktörer, allt det- musikkåren blir Tall Ships Races.
ta med fokus på den genomförda inspektionen. Fem Musikkåren är tacksam för allt stöd från Hallandsmånader med musikmarsch har ställt stora krav på gruppen samt från övriga delar av regementet.
kårens musiker som lojalt ställt upp.

Inspektionen genomfördes på pingstaftonen den 11
juni i härligt sommarväder. Förutom inspektionen
från Stockholm fanns garnisonens chefer, C
Hallandsgruppen, representant från RiksHvavd
samt Halmstads kommunchef på plats. Efter en väl
geijhcökd ”högnafml lpegidig” lahm ei kepemdmdjil
spelning kom då äntligen det positiva beskedet att
Hallands hemvärnsmusikkår är certifierade och
godkända för statsceremoniella spelningar. Nu
näimak ei ”lfakp” högnafmlpegidig ljh lfagg dipganeras i framtiden.

Jag vill önska alla en trevlig sommar och framför
härmed mitt tack till HvMk Hallands musiker för
ert intresse för Hemvärnets musik
samt för er lojalitet emot vår musikkår.
Jan Norén
C HvMk Halland
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6. Utbildningsavd
Tiden går fort när man har
roligt sägs det och jag får
nog hålla med om att det
stämmer! Nu är det redan
dags att lägga första halvåret till handlingarna och
ta en välförtjänt ledighet
och ladda batterierna inför
höstens verksamhet.

Vi har vidare genomfört en grundläggande plutonchefskurs enligt HvSS anvisningar i tio dagar med
ett mycket gott resultat. Kursen genomfördes med
18 pgumjicheclalpdkaimek däk hunuddegei (10) mdgghökde Hallands hvbat.

Men innan vi gör det så vill
jag göra en tillbakablick på
den verksamhet som vi
genomfört under det första
halvåret.

Övningen genomfördes på Mästocka skjutfält och
bedrevs på tre olika skjutstationer med varierande
upplägg. Ute på skjutfältet genomfördes skjutningarna på fyra platser, varav två var traditionell
”lfjgllmkdd”, ei lmkdd d bebyggegle lahm dei ceäkde
pistolutbildning.

Det S insatskompaniet genomförde sin SÖF under
fyra dagar i maj månad, med inriktning FUSA
(Fökbaidl-Utbildning-Skarp-Ammunition) i plutons
ram.

Vi började året med en soldatdag där fokus låg på
personlig färdighet som soldat t.ex. karta och
Plutonerna övade heldagar på respektive plats med
kompass. Det var ett bra deltagande trots det dåli- plutonens alla tillhörande understödsvapen. Förga vädret! (75pers).
bandet drillades under tre dagar av mycket ambiDenna övning är tänkt att genomföras varje år
tiösa och dugliga instruktörer ur Lv 6 som gjorde
som ett avstamp inför det nya utbildningsåret
att målsättningen med övningen nåddes med råge.
samt en liten föraning om vad som komma skall
I skrivande stund har en pluton ur det N insatsunder årets avslutningsövning, nämligen bataljon- kompaniet precis kommit hem från RiksHvC insatschefens utmaning.
övning i Skåne, där de hak önam uppgdcmek låljh
Bataljonsstaben genomförde stabsövning vid LTA
(Lednings-Qkäidigl-Aigäggidig) FMQP uidek ei hegg
i mars månad som en teambuilding och förberedelse inför höstens KFÖ.

SKYDDA, BEVAKA och YTÖVERVAKNING. Kompanichefen som deltog som förbandsinstruktör tycker
att det var en bra övning generellt sett och framhåller momentet vid BARSEBÄCK som bra och reaVi har genomfört utbildning av fordonsförare till tgb listiskt.
och bv. Efter denna utbildning så har förbandet till- Dock var det som alltid vid större övningar, en del
förts 18 nya fordonsförare tgb och efter v 138 så
VÄNTAN!
har det N insatskompaniet 7 nya förare till sina
Avslutningsvis vill jag säga att jag är mycket nöjd
bandvagnar. Vi kommer att fortsätta utbildningen med alla övningar som genomförts under våren,
av bandvagns förare till det S insatskompaniet un- även de som ej är upptagna i denna artikel.
der våren 2012.
Ett stort tack till alla delaktiga för Er insats, såväl
Introutbildningen som genomförts vid två tillfällen instruktörer som övade.
har givit förbandet 52 nya soldater.
Trevlig sommar
En bra start på utbildningsåret!
Mj Roger Ottosson
Insatskompanierna har genomfört en helg med
C Utbavd
kompletterande utbildning där målsättningen var
att fortsätta med SkjutR Ak samt eldexercis med
understödsvapen såsom grg och ksp.
Vi ligger långt framme med den enskilde insatssoldaten när det gäller den personliga färdigheten avseende det nya skjutreglementet för Ak som infördes 2010. Även skyttar av understödsvapen har en
mycket hög personlig färdighet vilket de visade
under denna övning. Nu gäller det att under andra
halvan av året försöka bibehålla dessa färdigheter.
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7. Pmödand
Nyheter avseende anställningsförhållanden och
ersättning för hemvärnssoldat vid Beredskapstropp Lv6 2011
Det har varit ett intensivt Anställningsform:
halvår med många nyheter Allmän visstidsanställning, med anställningsbeslut
tex ny organisation, nytt
”cdndg meäilmehai hed hehnäkilfjhpemeil”
sätt att arbeta med budget Enl LAS 5§ p 1. ALFA, FM avtal FAS, PA03Civil
och inköp samt rekryteSemesterersättning utbetalas ej
ring. Hallands Hvbat skall Ersättning:
ha minst 85% personalVid pågång: (fre kl 1800) 2 tim á 216 kr Summa:
uppfyllnad och visionen är 432 fk , Kheklämmidig umbemagal ee
att få fler in i vår organi- Därefter, Jour II-tillägg kval = 51kr/tim (dygnet
sation än ut.
runt)
from fredag kl 2000 tom måndag 0700
Summa: 59 tim x 51 kr = 3009 kr
Därefter, Jour II-mdggägg ”nakdag” 26fk/mdh (dygiem
runt)
from måndag 0700 tom fredag 1800
Summa: 107 tim x 26 kr = 2782 kr
Summa total ersättning under BertO: 6223 kr
(skattepliktigt)
Vid insats under BertO ersätts enligt
”käddidiglmeäilmanmagem”
Vardag kl 0600-1900: 1:a tim 216 kr, därefter 144
kr/tim
Fältrekryterarutbildning
I början av maj utbildades de första fältrekryterar- Kväll och helg kl 1900-0600: 1:a tim 324 kr, därefna i Halmstad, 11 soldater ur Hallands Hemvärnsba- ter 216 kr/tim
taljon examinerades efter såväl teori som praktik. Kmersättning utbetalas
Inställelsetid: 3 timmar
Praktiken genomfördes som ett nedslag på Eurostops köpcentrum och gav viktiga erfarenheter inför sommarens arbete på de olika event som
genomförs i bataljonens regi i Halland under som- Vi på stödavd önskar er alla en
riktigt skön sommar.
maren. Utbildningen kommer att byggas på med
ytterligare ett tillfälle till hösten där fältrekryteMj Johan Johansson
rarna kommer att sätta ihop en argumentkatalog
och utvärdera sommarens verksamhet.
Först ut av de event som bataljonen skall delta i
var Håstensdagen i Varberg som genomfördes i
pingsthelgen. Bataljonen kommer under sommaren
delta i ett antal stora event där Tall Ships Race i
Halmstad är det största där man räknar med att
100 000 magl belöfake fjhhek amm cå höegdghem amm
ta del av förbandets information.
Övriga event är:
Laholms stadsfest 16 juli
Tall Ships Race 5-8 augusti
Sjönevads marknad 12-14 augusti
Kungsbacka river 20 augusti
om du vill göra en insats tala med din kompanichef.
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8. KFÖ 2011

Du har väl bokat in årets KFÖ i din kalender?
Bakgrund

Förmåner

Årets KFÖ är en förbandsövning där målsättningen Dagpenning (intyg
är att öva Hallands Hvbat i huvuduppgiften
från F-kassa SGI).
”lfydda jch benafa lfyddljbeefm”.
Ersättning för förloDet är under denna vecka som alla i Hallands
rad arbetsförtjänst
Hvbat skall fullgöra del av- eller hela sin avtalstid. (om man skulle arbetat lör-sön, intyg
från arbetsgivare
Tid
krävs).
Hela eller delar av vecka 140 beroende på befatt- Kilometerersättning
ning i förbandet.
för körning med
eget fordon.
Övningen slutar söndag klockan 16.00.
Plats

Avtalstid

Halland

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

Roger Ottosson
C Utbavd

Deltagare
Alla ingående i förbandet skall deltaga!
Inryckningstider
Måndag
Del av bataljonsledning och kompaniledningar.
Tisdag
Hela bataljonsstaben, hela kompaniledningar samt
plutonchefer/stf
Onsdag
Gruppchefer/stf
Torsdag
Alla soldater

8

http:/www.hag.hemvarnet.se

9. RÖ hölmei 2011
När

Vad

Var

Anm.

V133

Chefsutbildning

Fältövning/orderträning

Lör-sön
V134

Komp-plut-grp
Slutmöte KFÖ

Halmstad/
Nyårsåsen
Halmstad

Deltagare enligt BatC

Lör
V135

Kompletterande utbildning Insats

Halmstad/
Mästocka

FUSA

V136

Minibussutbildning

Halmstad

Fre-sön
V136

Intro

Halmstad

Fre-sön
V138

Fortsatt Bv-utbildning

Halmstad

Förare ur N Insatskomp

V140

KFÖ

Halmstad

Se mer info i detta brev!

V143

Skyddsvaktsutbildning

Halmstad

Lör-sön
V145

SÖF

Halmstad

N Insatskomp

Tor-sön
V149

BatC utmaning

Halmstad/
Nyårsåsen

Patrullfälttävlan

Mån-sön

Mj Roger Ottosson
C Utbavd
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10. 2011 åkl hedageökek

Hemvärnets kungliga förtjänstmedalj i Silver
Christer Nilsson
311
Batstab
Hemvärnets Silvermedalj
Kristian Olsson
311
KBA
Dragan Srakovcic
312
HST
Lotta Roslund
312
Batstab
Lars Andersson
312
Insats
Peter Agholt
HAG/312
Gert Bertilsson
HAG
Lars Olsson
HAG
Hemvärnets Bronsmedalj
Stefan Johansson
312
HST
Tomas Samuelsson
312
HST
Thomas Wessberg
312
HST
Cecilia Bjersér
312
HST
Daniel Lönnqvist
311
VBG
Joacim Ahlstrand
311
VBG
Jessica Persson
311
KBA
Kjell Lund
311
KBA
Joakim Nordqvist
311
VBG
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Silverplakett
Dennis Rundén
311
Rikard Wenner
312
Mikael Jonsson
312
Ulf Simonsson
312
Silverplakett (Medinflytande)
Kay Rönn
312
50 åkl häkfei
Kenth Westberg

Övlt Lars T Olsson
C Hallandsgruppen

http:/www.hag.hemvarnet.se

Insats
HST
Insats
Insats
Batstab

Bilder

http:/www.hag.hemvarnet.se
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Hallandsgruppens personal:
C Hag Övlt Lars Olsson / 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 Olsson
Foto och produktion: Kn Jan Erik Nordberg

11. RÖPQER FRÅN FÄLQEQ
C Hag: Att rekrytera och få in ny personal i hemvärnsförbanden är viktigt, en överlevnadsfråga. Nämn en viktig sak/åtgärd för att öka rekryteringen?
Maria,
Christer ,
Martin ,
Therese,

Pyial ume iäk dem äk hycfem cjgf.
Pyial ume på lmjka eneim
Synas mer
Synas mer (reklam)

C Hag: Lökdagei dei 10 decehbek geijhcök nd ”bamagejilcheceil umhaidig”, åkeml ldlma
övning med syftet att öva och kontrollera grundläggande soldat färdigheter. Kommer du
att delta?
Maria Lebedev, Skyttesoldat
södra insatskompaniet

Maria,
Christer ,
Martin ,
Therese,

Ja jh höegdghem cdiil
Ja jh höegdgm
Ja
Ja

Martin Isaksson, Skyttesoldat
södra bevakningskompaniet

C Hag: Rad mycfek du jh lahhailgagidigei ckåi mnå mdgg ei Hnbamageji jch däkmdgg lahmanslagningen av vissa kompanier?
Maria,
Christer ,
Martin ,
Therese,

Jag hak digei uppcammidig jh demma då eag äk iy d cökbaidem
Positivt, full bataljon
Ej insatt
Jag tror att det kommer att bli bra (hitta sina roller)

C Hag: Rdgfei mycfek du äk dei lmöklma fjhpemeil/cäkddgheml bkdlmei hjl ddg cök amm du
skall kunna utföra ditt jobb i din befattning, dvs detta behöver du öva mer?
Christer Kjellberg, Skyttesoldat
södra insatskompaniet

Maria,
Christer ,
Martin ,
Therese,

Jag äk umbdgdam d Makdiei jch hak hdi fjhpemeil d leömeäilm
Jag ndgg öna d hdi iya becammidig
Mek önidiglmdd
Jag ndgg öna hek d hdi checlbecammidig

Hallandsgruppens personal önskar dig en skön sommar
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http:/www.hag.hemvarnet.se

Therese Berndtsson, Skyttesoldat
södra bevakningskompaniet

