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Hej!.
Jag är redaktör får den nyq "Västbrisen" och
vill ta tillfället i akt att presentera mig.

Min fåmoppning är att vår nya garnisons-

tidning skall växa in j sin nyq skepnad liksom

KA4 stöpts om till Amf 4. Alla som tidigare

läst "Skyddsvästen" skall kunna känna

igen sig samtidigt som de skall kunna pnna

nya inslag och nya ~/ags reportage.
Själv pnns jag på Infosektionen på Amf 4, och

tar ödmjukt, glatt och gärna emot synpunkter;

tips eller klagomål från läsekretsen!. Detta är

Er tidning. Ta chansen att vara med och

utforma den:

På återseende j nummer 2 ) juni.

Maria Tolinsson
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"VÄSTBRISEN", ja det är namnet på
vår förbandstidning från och med detta
nummer. Vår tidning skall tillsammans
med MARINNYTT,
NORDOSTBRISEN och
SYDBRISEN i första hand bevaka
och informera om den marina
förbandsverksamheten längs våra
kuster. Oaktat denna huvudinriktning
kommer vi naturligtvis att uppmärk-
samma och informera om övrig militär
verksamhet i Göteborgs garnison.
Hemvärns- och frivilligverksarnheten
kommer dock att bli nedtonad i och
med att Södra Militärdistriktet i sin
tidning koncentrerar sig kring denna
verksamhet.

kosta. Inför 2001 har dock denna
skillnad varit osedvanligt stor. Efter
genomförda verksamhetsdialoger och
en påtvingad ramreducering på grund
av överutnyttjandet förra året om ca
700 mkr återstod en differens på 1400
mkr för den totala förbands-
verksamheten. Detta har inneburit
förnyade dialoger som resulterat i
verksamhetsreduceringar och
ambitionssänkningar för samtliga
förband skolor och centra.

Marinens slutövning SAMMARIN
som planerats till västkusten är flyttad
till ostkusten och Stockholmsområdet.
Orsaken är framför allt
ombaseringskostnaden för fartygs-
förbanden.

För vår egen del är reduceringen 12
mkr vilket motsvarar styvt 5 % av hela
budgeten. I sparbetinget ingår en
allmän ambitionssän~ing avseende
resor och rörliga lönetillägg. Vidare
sänks servicenivån i garnisons-
verksamheten och på våra skjutfält.
Inom underhållstjänsten tvingas vi ta
risker och skjuta visst underhåll på
framtiden. Den största posten, ca 5
mkr, är att deltagande i den internatio-
nella övningen Nordic Peace i norra
Norge utgår. Detta är ytterst beklagligt
både för de befäl och värnpliktiga som
planlagts att delta. I stället genomför vi
en bataljonsövning i hemmavatten till
en avsevärt lägre kostnad. Trots ett
tufft sparmål tycker jag ändå att
situationen är hanterbar. Min absoluta
strävan är att så långt möjligt bibehålla
kvaliteten i det vi gör och hellre
reducera med hela aktiviteter.

Ytterligare nyheter är att den tidning
(KA-Fyren) som regementets kamrat-
förening utgivit nu inordnas i
VÄSTBRISEN. Det främsta skälet till
denna förändring är att vi får ett
bredare informationsflöde till en större
läsekrets. På ett naturligt sett kommer
då de anställda, som ännu inte gått
med i kamratföreningen, i kontakt med
dess verksamhet. Samtidigt får
kamratföreningens medlemmar en
bättre kontakt med dagens utbildnings-
verksamhet. Ett annat icke oväsentligt
skäl är ekonomin. En gemensam
tidning ger totalt sett lägre tryck- och
dis tri b u ti o nskos tnader.

Sammantaget är jag övertygad om att
vi är på rätt väg med informations-
tjänsten. När väl strukturen på tid-
ningen satt sig är det dags att återta
förlorad mark avseende information
över datamedia.

Glöm inte att snart är det vår.
Tänk positivt!

Bo Andersson

Vad gäller den pågående verksamheten
har det väl knappast undgått någon att
det ånyo är ont om pengar i Försvar-
smakten. Traditionellt har det alltid
funnits en skillnad mellan förbandens
budgetförslag och högkvarterets
uppfattning om vad verksamheten bör
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slutnings vis uttryckte Bo Andersson
hoppningar om att amfibiekåren i
nya skepnad skall gå in i det nya
:det med framtidstro, gemenskap
l kvalitet som honnörsord.

nteramiralen Torsten Lindh beor-
lde därpå baskerpåtagning samt

utbringade en gemensam skål för
amfibiekårens bildande. Alla höjde
sina glas och det skålades glatt i leden.

På grund av ett missf6rstånd
kom inte artikeln om KA 4:s
namnbyte till Amf 4 med i
sista numret av "Skydds-
västen". Nu vill vi på
Västbrisenredaktionen rätta
till detta misstag och publice-
rar därfar artikeln i detta
numret eftersom vi tycker att
det är av stor vikt att upp-
märksamma detta historiska

ögonblick.

- 'Namnbytet som nu sker är en direkt
följd av vårens riksdagsbeslut avse-
ende Försvarsmaktens organisation.
Iden till namnbytet är dock inte ny, då
det redan i början av 1990-talet
framfördes önskemål om att bättre
anpassa vapenslagets namn till att mer
korrekt spegla verksamheten' inleder
Bo Andersson.

Efter ceremonin på Älvsborg fortsatte
festligheterna med en gemensam
middag i matsalen där det bjöds på
både god mat och vin, samt kaffe med
avec. På kvällen avfyrades fyrverkerier
nerifrån hamnen som personalen
kunde bevittna från Mässen, och sedan
ge sig in i dansens virvlar. Och därmed
hade man tagit ett värdigt farväl till det
gamla kustartilleriet för att nu blicka
framåt i skepnad av ett starkt, modernt
amfibieförband.

Han talar sedan vidare om att framför
allt många yngre officerare länge
efterlyst ett namn med större amfibie-
anknytning, men att organisationen
samtidigt måste respektera och ta i
beaktande den äldre generationens
officerare som varit med och byggt
upp kustartilleriet KA4. 'Dessa . Text: Maria Tolinsson

Generalinspektören för marinen Torsten Lindh med adjutant samt Chefen Amf 4 Överste Bo Andersson och hans ställföreträdare
Överste[jjitnant H-R Wiikmark.

Efter nästan hundra år har
kustartilleriet gått i graven och upp ur
askan stiger den nya amfibiekåren.
Den 26 oktober 2000 hölls högtidliga
ceremonier både på nya Älvsborgs
fästning och Vaxholms kastell, då de
båda förbanden KA 1 och KA 4
officiellt bytte namn till Amf 1
respektive Amf 4. På nya Älvsborgs
fästning talade chefen för Amf 4,
överste Bo Andersson för personalen
som stod uppställda på borggården.

officerares värnande om vårt arv och
våra traditioner får inte negligeras
och sopas under mattan'

Av
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Kapten Lars Nilsson från Amf 4
har flygit ikapp HMS Carlskrona
på dess (drd runt jorden och ger
oss här en reseskildring från sina
veckor i Sydamerika.

Ra 180 dartutbildning. Man hade
också redovisning av specialarbeten.
På morgonen den 18 februari lade vi
till i Punta Arenas och påbörjade en
två dagars delvis regnig och kall
vistelse i en stad känd för sitt stora
pingvinbestånd.

värme på flygplatsen i Santiago, Chile.
Efter en vinglig fård längs slingriga
chilenska vägar tillsammans med
chefen för Örlogsskolorna,
kommendören Mats Lindemalm,
nådde vi Valparaiso och HMS Carls-
krona. Väl ombord träffade jag
eleverna som efter sex veckors
långresa inte såg alltför tagna ut. De
hade precis anlänt efter 13 dygns fård
från Robinson Crusoe-ön.

Under långresan med HMS Carlskrona
200 l har tio fänrikar från Amf 4
tjänstgjort under period l (vecka 01-
09). En fänrik tjänstgör nu under
period 2 (vecka 09-16). Under de sista
två veckorna av period l fick jag
möjligheten/uppgiften att följa
eleverna på resan och förbereda dem
för hemkomsten till Amf 4.

Efter två dagar fyllda med utflykter
kring Valparaiso var det så dags att
anträda resan söderut mot Punta
Arenas. Efter tre dagars gång och
sjösjuka nådde vi söder om 40:e
breddgraden och fortsatte inomskärs.
Där började sjösjukan ge med sig. På
vägen till Punta Arenas genomförde
eleverna utbildning som till exempel
stridsbåtsutbildning, skyddstjänst och

Därifrån fortsatte resan till Buenos
Aires och ett dygn senare passerade vi
genom Magellans sund och ut på
Atlanten. Efter ett besök i Buenos
Aires och dess sevärdheter var det
dags för hemresa. Måndagen den 26
februari lämnade jag och våra elever
fartyget för att 24 timmar senare åter
känna fast svensk mark under fötterna.

Lars Nilsson
Kadetthandledare Amf 4

Min resa startade på Landvetter
fredagen den nionde februari i-5
graders kyla. Efter två
mellanlandningar i Europa hamnade
jag cirka ett dygn senare i +27 graders
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Att prins Carl Philip läser till
officer i Karlskrona har väl

knappast undgått någon.
Men där finns ju faktiskt fler
än en prins...

Am! 4: s blivande yrkes- och reservofficerare på kadettskolan i

Karlskrona. Foto: Maria Tolinsson

I Karlskrona möts det historiska och
det framtida försvaret på ett mycket
påtagligt sätt. Den gamla anrika
"Bataljon af Trolle" hyser försvarets
blivande yrkes- och reservofficerare,
våra egna prinsar. För att tillmötesgå
de växande kraven på bred kompetens
och kunna mäta sig med den civila
arbetsmarknaden har marinens
yrkesofficersutbildning genomgått
flera viktiga förändringar bara de
senaste två åren.

krona i aman den 28 April. Detta
utgör en stor och viktig del av utbild-
ningen' berättar chefen för Kadett-
linjen, Ulf Öberg. Samtidigt kommer
skärgårdslinjen att gå en G-båtskurs,
och under sommaren kommer samtliga
linjer att ge sig ut på segling med
skonerterna Gladan och Falken.

instruktörsskedet, huvudskedet och
det internationella skedet. I chef/
instruktörs skedet utvecklar man den
gemensamma rollen som ledare genom
bland annat management och ledar-
skap. Under huvudskedet läser man
taktik och teknik ur de tre försvars-
grenarnas respektive perspektiv, men
även statsvetenskap och försvarsmakt-
ens fyra uppgifter. I det internationella
skedet läser man militärengelska samt
behandlar frågor gällande internatio-
nell samverkan. Utöver dessa tre
skeden genomförs också specialkurser
där eleverna läser 5 civila högskole-
poäng på högskola per termin.

Efter avslutade fyra tenniners utbild-
ning kommer Amf 4 kadetterna att ha
praktiktjänst på förbandet och sedan
gå vidare till yrkesspecifik utbildning
på Amf SS (tennin 5). "Ingen har läst
sitt specifika yrke, utan det läser man
efter examen inom ramen för fortsatt
befattningsutbildning" säger Öberg.

Ett program med bredare teoretisk
kompetens för alla
Från och med januari 1999 är den
tvååriga utbildningen uppdelad i en
teoretisk och en praktisk del, där man
inleder med två terminer teoretisk
inriktning vid militärhögskolorna i
Halmstad, Östersund och Karlberg. I
och med att man startade upp i januari
har de två första elev-kullarna fått
börja i lite omkastad ordning med en
inledande termin i Karlskrona, men
detta kommer att vara redigerat till och
med terminstarten i september 2001,
då eleverna inleder som planerat med
den teoretiska delen.

De civila högskolepoängen läser man
även under de två praktiskt inriktade
terminerna på kadettskolan i Karls-
krona, vilket innebär att man vid
examen samlat ihop till 20 poäng.
Eleverna kan välja på ett brett utbud
kurser som till exempel: pedagogik,
argumentationsteknik, IT och Östersjö-

kunskap.

I övrigt ser framtiden positiv ut
rekryteringsmässigt. Det finns onekli-
gen mycket som lockar med en betald
utbildning som nu dessutom innefattar
civila högskolepoäng. På Amf 4 pågår
just nu intervjuer för höstens kurs start
och intresset har varit mycket stort.
Till 19 platser har man haft ett hundra-
tal sökande.

I Halmstad kommer eleverna från alla
tre försvarsgrenar och huvuddelen av
Försvarsmaktens förband. Med några
få undantag finns försvarsmaktens alla
yrken representerade vid skolan.
Därtill finns arme och marinelever från
Estland, Lettland och Litauen repre-
senterade vid programmet. 'En
motsvarande elevmångfald torde inte
återfinnas vid någon grundläggande
officersutbildning i världen' säger
Mats Johansson, chef för yrkes-
officersprograrnmet på militär-
högskolan i Halmstad.

Flertalet av killarna i Karlskrona är
mycket nöjda med utbildningen, och
säger att den hittills varit väldigt
varierad och bra. 'Varje söndagkväll
ser man fram emot att få åka ner till
Karlskrona och skolan igen' säger
Johan Wallin. Om att ha en Bernadotte
i klassen tycker dom inget särskilt.
Han är som vilken annan klasskamrat
som helst.

Ett marinspecifikt år i Karlskrona
På kadettskolan i Karlskrona är
utbildningen marinspecifik och indelad
på 3 linjer; däck, skärgård och
logistik. Just nu läser tio kadetter från
Amf 4 yrkesofficersprogrammet i
Karlskrona, åtta av dem skärgårds-
linjen och två på logistik. Efter en
inledande period med bland annat
sjukvård, markstrid och navigering
läser eleverna sina fem högskole-

poäng.
Logistikeleverna tillsammans med
däcklinjen mönstrar på HMS Carls-

Utbildningen vid militärhögskolan
indelas i de tre skedena; chef!

. Text: Maria Tolinsson



VASTBRISEN 7

Det är en välkänd klichee att bakom varje stark man står en
ännu starkare kvinna. Bakom våra senaste 10 chefer har en
och samma kvinna stått stark genom det mesta. Gun Strand-
berg har arbetat som sekreterare åt chefen KAIAmf 4 i 26 år.
Under åren som gått har hon hunnit byta chef tio gånger och
varje gång fått lära känna en ny personlighet. Ingen har väl
varit närmare ledningen än hon. Här delar hon med sig av
några av sina minnen innan hon slutar fOr gott.

Min tid som C KA 4/Amf 4 sekre-
terare

vara av överstelöjtnants grad. Sven
Robertsson blev då min nye chef. Han
var en glad och trevlig person, utrustad
med en stor berättarförmåga. Han var
dessutom den chef jag hade under
längst tid. En episod jag kommer ihåg
var när jag tittade ut genom fönstret
och fick se min chef som nyss hade
gått ut på kaserngården, ha tröjan på
fel håll. Namnskylten var på ryggen.
J ag öppnade snabbt fönstret och
hejdade chefen som vände tröjan rätt.
1989 gick Robertsson i pension efter
att ha gått på övertid i två år.
Nästa chef var Jack Wibring. Han var
en trevlig och lugn man som tyckte om
att spela golf.

Gun i början av sin anställning.

militärkommando med Hämösands
Kustartilleriregemente och det blev
återigen dags för chefsbyte.

1991
gick han i pension och efterträddes då
av Lars Lemer. Han och jag kände
varandra ganska bra eftersom han
tidigare varit stabschef vid regementet.
Han var mycket kunnig i sitt arbete
men har något av den snurrige profes-
sorn över sig. Jag fick många goda
skratt under den tiden.

1981
kom överste Svante Kristenson. En
lugn och stabil man med glimten i ögat
som var mycket ambitiös och ofta
arbetade hemma till sent på nätterna.
Dagen efter var det jag som fick sätta
mig och renskriva!

1975
Chefen KA 4, överste Kjell Werner
behövde en sekreterare då hans
dåvarande sekreterare väntade barn,
och jag blev tillfrågad om jag kunde
tänka mig att ta tjänsten. Jag hade då
varit anställd sedan december 1961 vid
Tygförvaltningen. Som ung och blyg
hade jag svårt att tänka mig att vara
sekreterare åt en så hög chef. Men
efter ett par turer med lite övertalning
tog jag mod till mig och tackade ja till
jobbet. Sedan gick tiden, jag tyckte det
var trevligt och min chef var en snäll
man. J ag minns särskilt en episod som
jag skrattar åt när jag tänker tillbaka.
Efter en tid hade vi bestämt att vi
skulle lägga bort titlarna oss emellan.
Men för mig kändes det väldigt svårt
att säga Du till chefen och det var ju
inte heller så vanligt att säga Du på
den tiden. Chefen hade varit ute på
Känsö ett par dagar och när jag skulle
skriva tjänstgöringslista visste jag inte
om han hade tagit ut trupptraktamente.
För att fråga honom och samtidigt
kringgå att säga Du, sa jag "har det
tagits ut trupptraktamente på
Känsö?". Han skrattade och sa "vad
har det gjorts, sa Du?!". Det hela
slutade med att jag fick vänja mig att
säga Du.

1992
kom så Sigvard Oscarsson. En glad
och pigg man som var mycket
intresserad av idrott och var duktig i
löpning och orientering. Han var
dessutom en person som aldrig gav
sig.

1977
blev överste Werner utsedd till chef för
Göteborgs Kustartilleriförsvar och
Försvarsområdesbefälhavare och jag
fick en ny chef, överste Lars Ahl-
ström. Han kom från Oslo, där han
hade varit attache, och hade lite norsk
accent kvar vilket var trevligt. Han var
en god stilist som skrev mycket
artiklar och jag fick mer att göra. Detta
gjorde jag dock med nöje. Han tyckte
jag skulle vara sekreterare i
regementsnämnden eftersom han var
ordförande där. Först stretade jag
emot och tyckte det lät svårt, men
chefen övertalade mig att ta denna
uppgift på prov. Detta prov har nu
varat i över 20 år. Sedan blev han
utnämnd till chef för Norrlandskustens

1984
blev Kristenson utnämnd till chef för
Västkustens militärkommando med
Älvsborgs Kustartilleriregemente. Han
blev överste av första graden och jag
fick äran att byta ut gradbeteckningen
på kavajen. Med hjälp av Uniforms-
reglemente för Marinen (UniRM) och
linjal fick jag med mycken möda mätt
ut stjärnorna. Det var stjärnor med en
vass tagg som man stack ned i tyget
och det bar sig inte bättre att när det
hela var klart var även mina fingrar
sönderstuckna.

1995
i november när snön hade vräkt ned
över Göteborg och varken spårvagnar
eller bussar gick och dom flesta
stannade hemma från jobbet, gick han
till fots från Eklandagatan till KA 4.

Oscarsson lämnade oss 1996 för att
arbeta sista året i sin hemstad Skövde
och därefter gå i 55+. Ny chef blev
dåvarande överstelöjtnant Bo Anders-
son. Nu började en epok då cheferna

Vid denna tidpunkten bestämdes det
att regementschefen vid KA 4 skulle -+
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var yngre än jag. Och visst kändes det
lite konstigt att vara äldre än chefen.
Andersson och jag kände varandra
sedan den tiden då han var på Befåls-
skolan, i slutet av 70-talet. Det blev en
ledigare ton mellan oss än med
tidigare chefer och vi hade många
roliga episoder att tala om. Tyvärr fick
han hastigt en kommendering till
Stockholm och fick lämna över till
överste Bengt Delang 1998. Nu steg
statusen på regementschefen när
graden blev överste igen. Delang var
mycket ambitiös och arbetsam, han
strukturerade upp regementet och det
blev ordning och reda. Jag kände även
Delang från befålsskoletiden och även
han var en chef som var yngre än jag,
men han höll mer på distansen till sin
sekreterare än sin föregångare. År
2000 slutade han och i hans ställe kom
Bo Andersson tillbaka, numera
överste och i skrivandets stund chef
för regementet Amf 4.

Gun i slutet
av sin
anställning.

Själv hade jag då bestämt mig för att
utnyttja "58-60" och går därför hem
för gott första augusti 2001. Jag
känner mig mycket nöjd efter mina 26
år som C KA 4 sekreterare. Det har
varit en intressant, varierande och rolig
tid. Jag har trivts bra med alla mina
chefer och jag ser med tacksamhet
tillbaka på den tid som jag har varit

Vi på Am! 4 önskar Gun lycka till med
sin välförtjänta ledighet, även om vi
kommer att sakna henne...

sekreterare åt dem.
Nu har jag tänkt göra en del saker med
hus och trädgård som jag inte hunnit
med tidigare. Jag skall gå kurser, resa
och kanske hjälpa till med barnbarnen
ibland. . Text: Gun Strandberg

Amf4 har utsetts till att representera
Sverige och Marinen under genomfö-
randet av övning "Nordic Peace
2001", som går av stapeln i nord-
Norge, nännare bestämt längs kusten,
väster om Sjövegan, mellan Narvik
och Tromsö. I övningen kommer det
att ingå både militära förband och
civila organisationer, från bl a Norge,
Danmark, Finland, Litauen och

Sverige.
Amf4 kommer att deltaga med ett
"Amfibieskyttekompani", om ca 175
man. I kompaniet ingår också en
dykgrupp från Litauen. I övrigt
deltager personal för bemanning av
staber och teknisk personal, för
underhåll av bl a båtar. Totalt kommer
ca 210 man att åka iväg på övningen,
som sker inom ramen för PfP,
(Partnership for Peace) och PSO,

(Peace Support Operation)
och genomförs under tiden
2001-06-04-15. Övningen
startar med en flygtransport
med Herkules, från Säve till
Bardufoss, beläget inom
övningsterrängen. Därefter
kommer en fas med för-
övningar att ske, med
moment som sedan kommer
att övas tillämpat under
själva övningen. Under -

helgen mellan vecka 23 och
24 kommer det att erbjudas den
svenska styrkan möjligheter för att
besöka Narvik och Tromsö. På söndag
besöker vi sedan ett av våra vän-
förband, som är beläget i Harsta, strax
norr om Narvik. Under natten söndag-
måndag börjar sedan den tillämpade
delen av övningen, med en rad mo-

ment för det svenska kompaniet att
sätta tänderna i. Övningen avslutas
sedan under torsdag kvällen och under
fredagen är det sedan dags för flyg-
transport hem till Sverige.
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Leif Svala blev dekorerad av Kamratföreningens ordf Överste Bo Andersson. ..

vidare och vi har alltså en;
Kustartilleriets kamratförening i
Göteborg

ligt att vara den sammanhållande
länken mellan gårdagens Kustartil-
leri och dagens amfibieförband.
Medlem i föreningen kan alla bli,
som har eller har haft anknytning
till KAI Amfibie-verksamhet och
vill vara med att bevara och samti-
digt skapa nya traditioner inom
vapnet. Chefen AMF 4 är ordfö-
rande och vi är idag runt 380
medlemmar av båda könen.

Föreningen har till ändamål att
utgöra en föreningslänk mellan
personer som har intresse för
Kustartilleriet i Göteborg, vårda
Kustartilleriets och Älvsborgs
fåstnings traditioner, utgöra en
stödfunktion för förbandsmuseet,
samt främja ett gott kamratskap. Vi
inom föreningen känner det natur-

Någon vis man har sagt att utan
historia har vi ingen framtid. Vi
måste känna oss trygga i det gamla
för att våga ta klivet in i det okända
nya. Dagens amfibievapen har sitt
ursprung i Kustartilleriet, och är
väl egentligen bara en vidareut-
veckling av det allt mer rörliga
uppträdande, som präglat
Kustartilleriet på senare år.
Historiskt har det funnits en kam-
ratförening knuten till vart och ett
av de fem
Kustartilleriregementena. Fören-
ingarna har varit en länk mellan
respektive regemente och de
personer, som känt en intressege-
menskap med Kustartilleriet. Ja,
inte bara länk till hemma-
regementet, utan även till
Kustartilleriet runt om i landet.
Nu när tre regementen avvecklas
och de två kvarvarande ombildas
till Amfibieregementen är behovet
av dessa kamratföreningar än
större. Alla fem föreningarna lever -+
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Inbjudan till KA
Kam ratfören i ngsträff på
Gotland 17-19 augusti

eller
Vad Du får för runt

1000 kronor:

Visste Du att ca 1000 kronor kan
räcka till allt detta:

. Arrangerar vår- och höstmiddag med trevlig samvaro.

. Är engagerade i SMKG (Samverkande Militära Kamratföreningar i Göte-
borg). SMKG deltager i firandet av Sveriges nationaldag, arrangerar vesper,
försvars anknutna föredrag och studieresor m.m.

. Driver förbandsmuseet där man kan få en återblick på hela Kustartilleriets
historia.
Museet är öppet för visning onsdagar kl 10.00 - 13.00. Övriga tider efter
beställning. På Regementets dag den 12 maj i år har givetvis museet öppet
och är en given programpunkt för alla besökare.

. Deltager i en årlig träff med de andra fyra kamratföreningarna inom
Kustartilleriet. Förra året var vi i Vaxholm och årets resa går till Gotland
och KA 3 kamratförening.
Som regel genomförs dessa resor under en helg på eftersommaren (slutet
augusti) med "inryckning" på en fredag och "utryckning" på söndag. Det
finns god tid för kamratlig samvaro och värdarna kan visa upp sin
hembygds specialiteter. (Se inbjudan till årets Gotlandsresa på annan plats i
denna tidning).

Hur får jag kontakt med föreningen?
Du hittar namnen på hela styrelsen här nedan. Tag kontakt med vem som helst
av oss, eller sök upp oss på museet en onsdag, skicka e-post, ring eller skriv till

vår sekreterare så får Du veta mer. Välkomna!

StyrelsenL Modig

. Resa Göteborg - Gotland t.o.r.
Avresa fredag 17 augusti

. Träff med KA-folk från hela
landet

. Övernattning två nätter

(logementsmiljö)
. Middag fredag om vi hinner fram

itid. Frukost under helgen. Lunch under helgen

. Festmiddag med dans lördag
kväll

. Program med utflykter m.m.
under helgen. Återresa söndag em till Göteborg

Vi har varit en fullsatt buss från
Göteborg de senaste åren.

Vi är inte helt klara med hur
transporten ska ske i år, men det
finns risk att vi inte kan ta med så
många, som vi skulle vilja.

Resorna brukar vara populära.

Vill Du vara säker på att få en plats,
anmäl Dig snarast!

Absolut sista anmälningsdagen är
28 maj. Först till kvarn

De som anmält sitt intresse kommer
att få närmare information brevle-
des i början på juni månad.

Anmälan sker till sekreteraren:

Christer Norlander
Solarvsplan 37
436 43 Askim
Tel: 031/28 68 45
e-post: HYPERLINK
mail to: christer .norlander@
beta.telenordia.se

christer .norlander@beta.telenordia.se

N uvarande styrelse
Ordförande Andersson Bo Svängrumsgatan 18,421 35 Västra Frö1unda

Tel 031-692000, bo.andersson@amf4.mi1.se
1. Vice ordf Lundberg Gustav, Stallegårdsvägen 8, 426 71 Västra Frö1unda

Tel 031-290546
2. Vice ordf Sörquist Kjell, Hjuviksvägen 1, 423 40 Tors1anda

Tel 031-920790, birgitta.soerquist@swipnet.se
Sekreterare Noriander, Christer Solarvsplan 37, 436 43 Askim

Tel 031-286845, christer.norlander@beta.telenordia.se
Skattmäst. Palm Göran, Rågkomsgatan 56, 431 40 Mölndal

Tel 031-871443
svengoranpalm@netscape.net => palm@chl.chalmers.se

Ledamot Krantz Lars-Åke, Mejerivägen 59, 439 00 Onsala
Tel 0300-62437, fam.krantz@swipnet.se

Ledamot Lidbark Peder, Gläntevägen 26, 42247 Hisings Backa
Tel 031-527676, peder.lidbark@alfa.telenordia =>

peder.lidbark@amf4.mil.se
Ledamot Modig Kaj,m Åsvägen 3, 433 63 Sävedalen

Tel031-265480camo.kaj@swipnet.se
Ledamot Gustavsson Johan, Grevegårdsvägen 58,

421 61 Västra Frölunda, johan.gustavsson@amf4.mil.se
Klubbrnäst. Niklasson Erik, Morkullesträcket 105,43349 Partille

erik.niklasson@swipnet.se
Redaktör Vakant
Museeförestånd Lundberg Gustav, Stallegårdsvägen 8, 426 71 Västra Frölunda

Tel 031-290546
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Samarbetet med O II fort (fastighetsverket) kräver en del
insatser. Planering för uppsättning av två kaponjärkanoner
är klar och vi förutsätter att de snart är på plats. Påtryck-
ningar på Högkvarteret för att pjäserna på Styrsö och
Stårholmen skall flyttas tillbaka pågår.

Staketet mellan O II fort och Amf 4 område tycks komma
igång snart och därmed torde arbetet med iordningställ-
ning av fortet "aktiveras".

Lördagen den 12 maj (Regementets dag) har vi "Öppet
hus" och hoppas på många besökare både till museet och
O II fort

Välkomna . Text: Gustav Lundberg

Uppbyggnaden och skötseln av förbandsmuseet är en
del av verksamheten inom Kustartilleriets Kamratfören-
ing i Göteborg. Under styrelsen sköts detta aven
museikommitte med medverkan av många medlemmar.

Museet får större och större betydelse genom att Oscar
n Fort börjar iordningställas. KA 4 museum är en av
parterna i detta arbete.

Arbetet vid museet inriktas nu mer på att ta hand om
materiel från de anläggningar som läggs ner.

Beståndet av artilleri- och minmateriel kompletteras.
Eldlednings- och minsystemen börjar bli kompletta och
erfordrar mycket energi för materielvård och underhåll.

~

~
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bedriva en kvalificerad verksamhet att
stärkas och därmed också möjlighe-
terna att rekrytera nya medlemmar. Ett
gemensamt vårprogram är redan
framtaget och utskickat till medlem-
marna och höstens verksamhetsplane-
ring är i full gång.

Vid sina respektive årsmöten den 28
februari beslöt Reservofficers-
sällskapet i Göteborg (ROSIG) och
Kustartilleriets Reservofficersförbund,
lokalavdelningen i Göteborg (KAROF
Göteborg) att gå samman och bilda

Göteborgs Reservofficerssällskap.
Därmed samlas Armens, Flygvapnets
och Amfibiekårens reservofficerare i
Göteborg i en gemensam lokalavdel-
ning till Förbundet Sveriges
Reservofficerare, SVEROF.

Och på den vägen har det varit i
Göteborg. Samarbetet har alltid varit
mycket gott mellan de tre
lokalavdelningarna. Något som bland
annat resulterat i den mycket uppskat-
tade årliga nordiska säkerhetspolitiska
konferens som de tre avdelningarna
gemensamt tog initiativ till för tre år
sedan och som vuxit varje år sedan
dess.

I samband med att det nya sällskapet
bildas är det ett antal människor som
har jobbat mycket hårt för att samman-
slagningen ska bli av som lämnar sina
styrelseuppdrag. Den nya styrelsen vill
rikta ett mycket varmt tack till alla
som har hjälpt till med att skapa
Göteborgs Reservofficerssällskap.

I KAROF Göteborgs jubileumsskrift
från 1996 skriver Tor Schött, ordfö-
rande i KAROF Göteborg från 1955-
1967, "Under min ordförandetid blev
det svårare och svårare att få ihop
tillräckligt många medlemmar till våra
arrangemang. Det var mycket annat
som konkurrerade och det var svårt att
tävla med ~ Vi inledde däiför ett
intimt samarbete med broder-
organisationerna SFRO och ROSIG,
som hade samma problem. Våra
sammankomster skulle i princip vara
gemensamma, på det viset fick vi ett
breddat underlag och vågade bjuda in
mer kvalificerade föredragshållare ".

För Göteborgs

Reservofficerssällskap
Jonas Wimmerstedt

Ordförande

Förra året beslutade Svenska Annens
och Flygvapnets Reservofficers-
förbund, SAFR, och Kustartilleriets
Reservofficersförbund, KAROF, att gå
samman och bilda Förbundet Sveriges
Reservofficerare, SVEROF. I och med
att SVEROF har bildats är det för
ROSIG och KAROF Göteborg ett
mycket naturligt steg att gå samman
och de respektive årsmötena röstade
med acklamation igenom förslaget till
samgående. Därigenom skapades
Göteborgs Reservofficerssällskap och
födelsen firades med middag på
Lottavillan i Göteborg där sällskapet
kommer att ha sina lokaler i det s.k.
Reservatet. Genom samgåendet
kommer förutsättningarna för att
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Utbildningen inleddes med att vi
hälsades välkomna av kursledningen
som gjorde klart för oss att kursen
skulle bli mycket fysiskt krävande och
hålla ett högt studietempo pga. dess
komprimerade form. Detta fick vi sen
genast erfara då vi fick genomföra ett
fysiskt test på 7km språngmarsch med
20 kg packning på 52 min. Testet var
ett av kraven för att överhuvudtaget få
genomföra kursen, och under hela
utbildningen genomferdes liknande~--
tester dagligen.

Vi genomförde skjutning på varierande
avstånd, vilket var allt från 150 m upp
till 600 m, samt skjutning på rörligt
mål och i skymning och mörker.
Vädret i Bergen gav oss många
tillfällen att skjuta i varierande sikt,
som t.ex. kraftigt regn, dimma och
under olika vindförhållanden.
Som instruktör hade vi en tvåfaldig
världsmästare i militär skjutning.

Övningarna var mycket lärorika. Man
fick insikt i hur fysiskt tungt det kan
vara under ett uppdrag samt att man
inte får möjlighet att sova. Framförallt
fick man insikt i hur sårbart ett
skarpskyttepar egentligen är. dessutom något alldeles speciellt att

sändas iväg som ende svensk. Jag
håller fortfarande kontakt med elever
och instruktörer som jag lärde känna
under kursen.

Vi använde oss av flera olika metoder i
avståndsbedömning som övades på
mellan 50-700 meters avstånd på flera
olika sorters platser. Vidare genomför-
des utbildning i rapportering vilken
innefattade observationsteknik och
skissritning. Teoridelen innehöll bIa.
Skjutteknik, ballistik, taktiskt utnytt-
jande av prickskyttar, kamouflering
och observationsteknik och avslutades
med ett teoriprov.

Att få lära sig nya saker, träffa och lära
känna nya människor, uppleva en
annan kultur i ett annat land och
dessutom ha roligt i 3 veckors tid var
en fantastisk upplevelse. Det var

. Text: Löjtnant Carl Hansson

Kursen innehöll ett par dygns övningar
där man arbetade i stridspar eller i
grupp. Övningarna innehöll dold
framryckning bakom fiendens linje
och innästling förbi poster och mine-
ringar till en bra observationsplats.
Från observationsplatsen lokaliserade
man det objekt som skulle slås ut. Vi
synkroniserade prickskytteparen via
radio om det var fler objekt som skulle
bekämpas. Objekten fanns på olika
avstånd upp till 600 m. Efter det att
objektet var nerkämpat genomfördes
en dold men snabb urdragning tillbaka
till uppsamli~gspunkten.

Nu finns snart Amf 4:s nya hemsida på internet. Sidan hette tidigare
www.ka4.mil.se men har nu fått ett nytt utseende och en ny webadress.
Webmaster Patrik Sandberg på högkvarteret i Stockholm har arbetat
fram ett gränssnitt som ger alla officiella hems idor inom försvaret en
enhetlig layout. Infosektionen på Amf 4 kommer att vara ansvariga för
materialet på sidan, som i fortsättningen kommer att uppdateras varje
vecka. Hemsidan ger en presentation av förbandet och organisationen i
stort, information till ungdomar som skall göra lumpen samt håller Dig
uppdaterad med senaste nytt och kommande händelser i Amf 4: s
verksamhet. Förhoppningen är att även "Västbrisen" så småningom
skall finnas tillgänglig på hemsidan, men just nu väntar en tids arbete
med utformni'lgen av grundstrukturen.
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ett miljöombud som utför miljö-
utredning, skriver rutiner och instruk-
tioner utifrån ledningens riktlinjer,
samt lämnar åtgärdsförslag på miljö-
förbättringar till miljösamordnare.
Denna är adjungerad till lednings-
gruppen och planlägger och styr arbete
utifrån lednings gruppens inriktning.

Under mars månad genomfördes en
inledande del av den planerade
miljöutbildningen, innehållande i
huvudsak miljöbalksutbildning och
utbildning i ISO 14001 standarden.
Därutöver fick miljöombud ytter-
liggare en halv dags utbildning i
miljöutredningsteknik anpassad till
Försvarsmaktens verksamhet.

I sista numret av Skyddvästen
berättade vår nya miljö-
samordnare Binella Nezic om
sitt kommande arbete med
miljön. Göteborgs Garnison
ska införa ett miljö-
ledningssystem enligt så
kallad ISO 1400 I standard.

Miljöledningssystem skall vara infört
senast 2001-12-31 enligt krav från
regeringen och är en del i
verksamhetsledningssystemet och
grundorganisationsvärderingen. Denna
skall i sin tur vara införd i Försvar-
smakten senast 2004-12-31. att lagar och andra krav inom miljö-

området efterlevs. Systemet skall
hjälpa garnisonen att minska sin
miljöbelastning. Arbetet med
miljölednigsystemet skall även bidra
till en positiv bild av den militära
verksamheten.

Miljöutredning har påbörjats vid Amf
4 under mars månad och beräknas vara
klar i slutet av maj. Miljöombud utför
miljöutredning, vilket innebär att de
har börjat processen att identifiera,
kartlägga och prioritera de betydande
miljöaspekterna vid förbandet.

C Amf 4 leder och samordnar arbetet
inom Göteborgs Garnison. Amf 4
svarar för samordningsresurser och de
gemensamma komponenterna, medan
respektive förband ansvarar för
genomförandet inom det egna förban-
det. C Arnf 4 har bildat en miljö-

organisation som följer linje-
organisationen. Varje cell i organisatio-
nen som har miljöpåverkan har utsett . Tpyt: Binella NezicSyftet med införande av miljö-

ledningssystemet är att säkerhetsställa

400 I - Göteborgs GarnisonTidsplan för införande av miljöledningssystem ISO
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Vi som var ute i skogen i trakten av
Uddevalla 1-5 april blev vittne till
ett mandomsprov av högsta klass.
Vid en vattenövergång står 10
killar på led endast iklädda kal-
songer och kängor med en jättelik
packning på sina ryggar. Ett djupt
andetag senare har den ene efter
den andre kämpat sig över vattnet
till andra sidan. De har precis
klarat vadmomentet och kommit
ett steg närmare en grön basker.

Detta var bara en av prövningarna
på årets övning amfibie för GB och
F-soldaterna. Under fyra dygn
förflyttar de sig en sträcka på 6-8
mil, dels genom förflyttning i
terräng och dels marscherande
längs vägsystem. Detta ställer stora
krav på soldaten, både på det
psykiska och fysiska planet.

159 soldater deltog i övningen
varav 10 är befål som är nytill-
komna på Amf 4. Ä ven dom måste
förtjäna sin basker. Syftet med
baskerprovet är bland annat att
kontrollera soldaternas utbildnings-
ståndpunkt avseende flera olika
områden som till exempel sjuk-
vård, samband och förläggning.

b

Övningen avslutades traditionsen-
ligt med baskerceremonin där de
som klarat alla momenten under
övningen får mottaga sin basker.

. Text: Maria Tolinsson
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Fienden

- En reseskildring

från en
civilanställd

info-tjej som

(år (årsta
o

gangen
-- besöker en '

vinterutbildning.
~

Soldaten
--

Befälet

o

PA
Tidigare samma morgon hade jag
anlänt Mora flygplats och precis
hunnit fram till Vridutjärn i tid till
soldaternas isvaksdopp. Under loppet
av ca. 5 minuter blev jag både tillfrå-
gad, mutad och beordrad att hoppa i
detta svarta fyrkantiga, med motorsåg
utsågade, hål i tjärnen. Utan större
tvekan avböjde jag samtliga erbjudan-
den. Istället lyckades jag få Mj.
Afzelius som nyss hoppat i vaken att
hoppa i ännu en gång i det goda syfte
att jag skulle få några fina foton från
händelsen. Efter att ha snackat lite med
grabbarna från Arnf 4 som snabbt bytt
nm till v~rm~ torr:! kliirler. I;kiutsade

På en skogsväg någonstans i Dalarnas mörka skogar fann jag
mig lämnad åt mitt öde. Det totala mörkret och tystnaden
sveptes som en tjock yllefilt runt mig och bara den lilla ljus-
reflektion som den vita snön återkastade gjorde att jag kunde
urskilja de höga granarnas toppar runt omkring mig. Plötsligt
annade jag konturerna aven figur som rörde sig mot mig i
fiärran. Min räddning! det var furir Persson som kommit får att
möta mig och lotsa mig till det tält där jag skulle tillbringa
natten.
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NÄR?
O I-O 1-17 t o m 01-02-02

en blåfrusen Mj. Afzelius mig sedan
till förläggningen.

VAR?
Älvdalens skjutfält skottlossning, och som avslutning av

övningen avlossades en fordonsmina.
PANG! Och trädflisor rök och snön
färgades svart av krut.. .Häftigt. Tror
jag?!

På ledningsmötet samma eftenniddag
rapporterades det från samtliga
plutoner att soldaterna varit mycket
positiva efter doppet, och det konstate-
rades nöjt att övningens totala genom-
förande fungerat utmärkt.

VEM?
Inneliggande årskull
Plutonsbefälselever Amf 4 och
Amf I, 6 plutoner

Det hade hunnit börja skymma innan
jag kunde skida tillbaka till
förläggningen där jag sedan började
min resa tillbaka till Göteborg. Till-
baka till en varm dusch och rena
kläder...

HUR?
Isvaksdopp, skidskytte

VARFÖR?
Det övergripande målet för PB är

att kunna vara föregångsmän i

överlevnad i vintermiljö samt

kunna handha och vårda personlig

utrustning

pen eftersom alla såg ut som stora vita
michelingubbar i sina snödräkter.

Nere vid vägen stod en låda med
frukost. Gröt, ägg och smörgåsar som
snabbt delades ut och förtärdes i
snöstormen. Sen var det på med
skidorna och iväg i skogen. Genast
fick jag upp värmen, och min första
upplevelse med "vita blixten" var att
man faktiskt kunde åka på dom!!

Ett och ett halvt dygn som vintersol-
dat, och jag var helt slut. Och då hade
våra soldater spenderat flera veckor
där uppe. Jag vet inte om det säger mer
om deras uthållighet än om min ovana
av friluftsliv?!
Som mina skidor gjort spår i snön
hade min korta men intensiva upple-
velse i vintermiljö satt väsentliga spår
i mitt minne.
Mitt starkaste intryck var hur väl
allting fungerar under sådana förhål-
landen om man bara innehar rätt sorts
kunskaper.

Jag kunde inte låta bli att reflektera
över att förmågan att klara sig i skogen
under vinterförhållanden kunde vara
en nog så värdefull kunskap för den
vanliga stadsmänniskan. För den civila
info-tjejen har det definitivt gett en
bättre insikt i soldaternas verksamhet,
och hon återvänder till skrivbordet på
Amf 4 en (kall) erfarenhet rikare...

Natten tillbringade jag i tält hos 6
pluton, trots att det fanns plats för mig
på hotellet. Men jag var nyfiken och
ville veta hur grabbarna hade det där
ute i skogen. Hotell bor man ju alltid
på annars när man är på tjänsteresa,
och det är ju inte till närmelsevis lika
spännande som att kampera i tält med
ett gäng lumpenkillar(!). När jag
hälsade på tältets innevånare bad jag
om deras förnamn, även furirens och
fänrikens. Det utbröt stor munterhet
när jag några minuter senare vände
mig mot fänriken och kallade honom
vid förnamn. Jag kände att jag mycket
väl kunde bjuda på brytandet utav
några av de oskrivna regler som
bankas in i huvudet på soldaterna
eftersom jag dels är tjej, och dels inte
har någon tidigare utbildning inom det
militära.

Uppe i skogen bakom en hög vall låg
ett gäng Amf l kustjägare och väntade
på att få klartecken för att avlossa
skarp ammunition. Jag kastade mig i
deras spår och kravlade efter med
kameran i högsta hugg. Tystnaden och
koncentrationen var total i väntan på

Jag fick intrycket att dom tyckte det
var trevligt med kvinnligt besök, och
samtalsämnet kom snart in på skillna-
der mellan killar och tjejers sätt att
kommunicera. Det eldades friskt i
kaminen, och över mitt huvud svajade
rader av yllestrumpor som hängde på
tork. I vissa hörnen snarkades det rejält
och utanför tältet hördes snön som
föll. Till de ljuden somnade jag
slutligen...

. Text: Maria Tolinsson

Klockan var strax efter 5 på morgonen,
det var becksvart och snöstorm
utanför, men inne i tälten var det full
rörelse. Alla väskor skulle packas,
sovsäckar rullas ihop, flera lager
kläder på, och alla ut i tid till frukost-
utdelningen. Som tur var fick jag lite
hjälp med mina saker, och bad för
säkerhets skull furir Persson att han
skulle kolla så att jag var med hela
tiden. Man såg knappt en meter
framför sig i mörkret, och det gick inte
~tt 11r"k-;1;~ vpm "om v~r vpm ; (Jnln-

"Soldaterna fick prova på allt från -20 grader upp till ett par plusgrader,
vilket i sig var en övning i att hela tiden anpassa sig efter rådande väder-
förhållanden" säger Mats Afzelius.

Afzelius berättar vidare att det inte rapporterats om några köldskador i år. Har
det funnits några som helst tecken på begynnande köldskada har vederbörande
genast avbrutit övningen.

Avslutningsvis säger majoren;
"Det är oerhört viktigt att ALLA kategorier soldater får prova på tjänst i
vintermiljö, eftersom det är en ovärderlig kunskap att besitta"
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"Fisk och skaldjur är bra wokmat" tycker Emil
Steinbrenner (Chef Förplägnadsavdelningen), som
är först ut i Västbrisens nya stående inslag,
"numrets recept". Han ger oss här ett recept på

en snabblagad wokrätt med curryliknande inslag.

SKRATT

Curr37räkor i wok ****

Wokning är snabbmat lagning, och denna rätten lagar du till på en
kvart. Det är förberedelserna som tar tid, och du bör därför
förbereda det finskurna och förvara det under lock så att det
inte torkar. Mät upp alla kryddor och ingredienser. När det är
dags att bjuda på maten, sätt på woken, hetta upp olia och
smör och låt grönsakerna rotera i värmen. Tillsätt kryddor och
matlagningsyoghurt. Klart att servera.

Fröken i lekis frågar Ulf vad hans
mamma heter.

- Hon heter bara mamma.
- Jo, men vad har hon för för-

namn?
- Hon heter bara mamma.
- Ja, men vad säger din pappa när

han ropar på henne?
- Han säger inget, han bara viss-

laT.

4 personer Gott till: Nudlar eller basmatiris. ****

Ni har siktet inställt på 300 meter!
röt korpralen. Om nu fienden dyker
upp på 400 meters håll, vad gör ni
då?

Värnpliktige Johansson tänkte ett
tag och så sken han upp och sa:

-Jag får väl ta och trycka litet hår-
dare.

****

1 kg räkor i skal eller 400g skalade räkor
1 gul lök, ca 120g
2 vitlöksklyftor
1 squash, ca 300g
150g djupfrysta el/er färska harricots verts
1 tsk smör
1 msk olivolja
1 tsk vardera av gurkmeja, spiskummin, kardemumma och salt
1-2 krm cajennpeppar
1-2 tsk vetemjöl
2 dl matlagningsyoghurt
1 kruka färsk koriander och / eller persilja

koka nudlar eller ris.

2. Skala räkorna.

Under beredskapen stod en nyinryckt
på post någonstans i Värmland. När
halva natten hafe gått blev han så
trött att han lutade hakan mot
bajonetten och somnade. Kapten var
emmellertid ute och inspekterade
posterna. Han gick fram till mannen
och skrek:

- Står ni och sover på post karl?!

Tänk om det hade kommit en fiende
och slagit er i huvudet, då hade ni
fått bajonetten genom halsen och dött
på fläcken!

Vakten plirade sömndrucket mot
kapten och svarade:

- Kan dom va så jävliga!

* * * *

3. Skala och finhacka lök och vitlök. SköU och tärna squashen.
SköU och snoppa bönorna om färska används.

4. Hetta upp oUa och smör i en wok eller stor stekpanna. Woka
grönsakerna i ca 4 min. under omröring.

5. Tillsätt kryddorna.

6. Rör ut vetemjölet i yoghurten och rör ner i woken. Låt koka
upp och blanda i räkorna.

7. Grovhacka koriander/ persiUa och strö över woken I Vet du att när man älskar för mycket,
.å kan det inverka på hörseln?

_V,,?

Det var husförhör och prästen frå-
gade:

- Nå Emil, hur många böner finns
det?

- Ja, hemma har vi fem säckar.
- Nej, det är inte sådana böner jag

menar, m utan sådana som skall upp
till himmelen.

- Ända dit!!! sa Emil. Vi som hade
besvär med att få UPP våra på loftet.
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Lördagen den 12 maj

.. "'" ~ ~
Q k1i i V/{JI.P 'l:o e ~

.
-'-- med Stridsbåt 90 i skärgården

... Förevisning av Amfibiebataljonens materiel vid

olika stationer. Reppelering från bergsvägg

. Utspisning ur fåltkok

~

Vi uppskattar om ni kan ta er hit kollektivt, då det ör ont om parkeringsmöjligheter.
Ta fyrans spårvagn mot Saltholmen och kliv av vid hål/platsen Köringberget.

Sam lad styrka
vinner

landskamp
Den nionde mars var det
dags igen. Svenska och
finländska officerare
träffades i Scandinavium
för att utkämpa den årliga
landskampen i ishockey.
För femte året i rad tog de
svenska officerarna hem
segern med övertygande
6-2. Våra kollegor från
Amf l stod för målfesten,
uppbackade och upp-
spelade av Arnf 4:s Tomas
Berntsson, Martin Ekholm,
Oscar Karlsson, Mats
Jonshede, Martin Anders-
son och Johan Wallin.
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Båtsergeant Agardh.

o ..
BA TMASSAN 200
Under 2-11 februari medverkade Amf 4 på
den stora årliga Båtmässan på Svenska
Mässan i Göteborg. På plats i montern fanns
en stridsbåt 90 E som inretts med -5jukvårds~
utrustning. Båten förevisades av sjukvårdare
och båtsergeanter som tog emot den strida
ström besökare som köade för att få kOmma

!upp i båten och titta.

Joachim Renås med sina två döttrat:

~

Båtmässan växer i storlek varje år och ökade
med 100 utställda båtar sedan förra året. 430
utställare fanns på plats och under de tio
mässdagarna noterade man en publiksiffra
på cirka 75000 personer. Nästa års båt-
mässa går av stapeln den 1-10 februari, och
vi hoppas vara på plats igen för att represen-
tera regementet och visa upp våra eminenta
stridsbåtar.

Chefen Amf 4 med fru Eva.

Jörgen Svensson, Elin Pettersson, Pontus Claesson och

Magnus Höög.

fibieregemente

Frölunda


