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F
lygvapenföreningarnas Riksförbund, FVRF, bildades år 1962. 
Vår historia går emellertid ännu längre tillbaka. Vår före
gångare var Sveriges Luftbevakningsförbund, som bildades år 

l 955. Grunden för att FVRF bildades var nödvändigheten av" luftbe
vakningens effektivisering i fråga om rekrytering och utbildning av 
frivilliga" och därmed en närmare anknytning till Flygvapnet. FVRF 
bildades av 28 Flygvapenföreningar med cirka 3 000 medlemmar. 

När FVRF firade sitt 25 års jubileum 1987 hade medlemsantalet 
vuxit till cirka 12 000 medlemmar. Föreningarna var anknutna till 10 

flygflottiljer. Den framgångsrika utvecklingen under dessa år hade 
sin tyngdpunkt i luftbevakningen och ungdomsverksamheten. Även 
bastjänstutbildningen utvecklades. 

År 1999 ändrades namnet till Flygvapenfrivilligas Riksförbund 
med sa mma förkortn ing FVRF. I dag är Flygvapenfrivilliga organi 
serat på fem regioner och ett Markförsvarsförbund. Vi är cirka 4000 
medlemmar varav cirka l 200 är ungdomar under 20 år. Regionerna 
är geografiskt anknutna till Flygvapnets fem flottilj er. 

Vi har i dag en bred vuxen - och ungdomsverksamhet. Verksam
heten fö r vuxna sker huvudsa kligen inom vårt huvudmannaskap fö r 
utbildning av instruktörer. Flygvapenfrivilliga har ansvaret för 

grund - och vidareutbildning av instruktörer till de frivilliga försvar-
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sorganisationerna. Varje år utbildar vi cirka 60 nya instruktörer 
till de frivilliga försvarsorganisationerna. Vi ansvarar även fö r att 
rekrytera, utbilda och vidmakthålla 84 Hemvärnsunderrättelse

soldater till avtalsbefattningar i hemvärnets underrättelsekom
panier. Vi stödjer Försvarsmakten att kombattantutbilda civi l 
personal. Flygvapenfrivilliga har även uppdrag från Myndigheten 
för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) att organisera en civil 

flygplatsförstärknings resurs. Vid våra regioner genomfö rs för
svarsupplysning, in fo rmation, studiebesök m.m. fö r medlem
marna. 

Ungdomsverksa mheten inom Flygvapenfrivilliga är omfa t
tande och utgör eu viktigt stöd till Flygvapnets rekrytering. 
Av våra J 200 ungdomar deltar cirka l 000 fli ckor och pojkar i ett 

40 tal kurser per år. Med stöd av Flygvapnets flott iljer genomförs 
fem sommarkurser med cirka 70 elever på varje flygförband . 
Under vinterhalvåret genomförs kurser i vintermilj ö med ett 
30-tal eleve r från varje region. Våra fem regioner genomför 
terminsbunden utbildning vid flygfl ottilj erna under höst och 
vår, här engageras cirka 600 elever över landet. Internationellt 
utbyte sker med ungdomar från England, Polen och Estland där 

vi besöker och deltar i varandras aktiviteter. 

Framtiden fö r FVRF är spännande och utmanande. Ung
domsverksamheten är ständigt under utveckling och vi hoppas 
på och är beredda på att återigen fä uppdrag att rekrytera, utbilda 
och vidmakthålla personal mot befattninga r i Flygvapnets krigs
fö rband. Då blir Flygvape nfrivilliga en än viktigare del av 
Flygvapnet. Läs mer om oss på www.fv1fse 
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