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C/o mj Jonas Stålhandske Palovaara 
Vegeholmsvägen 124 
262 92 ÄNGELHOLM 
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Meddela oss gärna din e-postadress till skane@sverof.se så vi enkelt 
kan hålla Dig informerad om nyheter och ändringar! 

”SYDFRONTEN” utkommer med 2 nr/år med en upplaga om ca 250 st/år 
Medlemsavgift: 100:-/år, Swish nummer 123 494 90 61 
Postgiro nr: 3 8690-4 
Tryckes av: Skånes Försvarsutbildningsförbund 
Ansvarig utgivare: föreningens ordförande 
 

 

 

 

 

 

 
 

Nr 2                                                         Aug-Dec 2022 
 

Det är en mycket märklig tid vi lever i nu! 

Många ting som vi trott på och lutat oss mot har ställts på 
ända. Vi har sett pandemin börja ebba ut och COVID-19 
nedklassas till att inte vara en samhällsfarlig sjukdom. 
Samtidigt bryter det värsta krig Europa skådat på 70 år ut. 
Ukraina invaderas av en aggressiv granne, Ryssland. Något 
som vi var få som trodde skulle ske, så sent som i januari. 
Vi hade inte lyssnat på varningarna. Vi tog inte signalerna 
på allvar. Ingen ville tro att de skulle ske.  
 
Sverige som nation har fått ett bryskt uppvaknande. Våra 
ledare har fattat beslut som ingen trodde skulle behövas. Vi 
är inne i en upprustning av totalförsvaret, som visserligen 
har önskats länge av oss som är engagerade, men som inte 
såg ut att bli av. Takten har dessutom skruvats upp. Det gör 
det svårt att hinna och orka genomföra alla förändringar som 
krävs. Oavsett vilken del av totalförsvaret vi talar om.  
 
Medlemsansökan till NATO är också en historisk händelse. 
Även den något som ingen trodde skulle ske i januari. Med 
det nya världsläget, sannolikt den enda väg Sverige kan gå. 
 
RiS vill bjuda in dig till ett spännande höstprogram. Inte 
minst vill vi peka på en genomgång av hur Totalförsvaret 
ser ut och fungerar. Vilka strategiska avvägningar som 
regering och Riksdag gör, på kort och lång sikt. Sätt av 
söndagen den 20 november för det. Vi kommer också att 
fortsatt erbjuda pistol-,  och karbin. Ett seglingsäventyr står 
också på menyn. Traditionsenligt avslutar vi med Julbord 
den 14 december. 
 
 

Med vänlig reservofficershälsning 

Ro/Kn Carl Ahlgren 
Projektofficer och ledamot i RiS styrelse 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKYTTE 2022 - HÖSTEN 
Träning hösten: 
Måndag, 15:e augusti kl 17:00 – 19:00 
Måndag, 5:e september kl. 17:00 – 19:00 

Plats: Bödkaregårdens skjutbana, Sallerupsvägen, Malmö 

Vi ses på skjutbanan! 
Kn Ulf Arkenljung 
RiS biträdande skytteofficer 
 

E-post: ulf.arkenljung@baldwintech.com  
Mobil: 0703-1 692 17 

 

Reservofficersföreningen i Skåne är en lokalavdelning i 
Sverof och en del av Skånes Försvarsutbildningsförbund. 

 

Ordförande RiS, Mj Jonas Stålhandske Palovaara 

Svenska Flottans Reservofficersförbund är en sammanslutning 
av och för reservofficerare i Marinen. 

 

Ordförande SFRO-M, Kn Johan Lindström 

 

Medlem inbjuds att prova på fäktning 
Instruktör RO/Mj Orvar Jönsson som är Sveriges enda mästare i alla 
tre discipliner, sabel, florett och värja. 
Datum: måndag – onsdag 18:00 – 20:00 alt. söndag 09:30 – 11:30 
Plats: G:a Pjäshallen, Lv4, Ernst Jacobssons gata 11, Malmö 
Medtag: T-shirt, gym. skor, vattenflaska, ombyte samt långa 
träningsbyxor. 
Kostnad: 0:- (gratis) OBS Föranmälan krävs 
Bokning/frågor: orvar@mf19.se  Mobil:0708-499585 

 
Reservofficersakademin (ROAK) fortsätter och erbjuder studiecirklar i 
högaktuella ämnen. ROAK genomför ett par studiecirklar per år med 
professionella föreläsare. Studiecirklarna sker via MS TEAMS. Är ni 
intresserade kontakta ROAK enligt nedan – välkommen med din 
ansökan! 

Kontakta mj Jan Sjölin så berättar han mer. 
Hemsida: www.roak.se 
Mobil: 070-7914410, E-post: j.p.sjolin@gmail.com  

PG 38690-4 alt. Swish till 123 494 90 61 
Stöd vår verksamhet – bli medlem 100:-/år! 
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AUG 20 
 
 

 
 

SFRO-M seglingsdag Öresund 
Den årliga SFRO-M seglingsdagen i Öresund. 
Lunchdestination bestäms efter väder vid 
losskastning. Anhöriga välkomna. Antal båtar efter 
antal anmälda. 
Dag/tid: lördag, 20 augusti, kl. 09:00 – 17:00 (ca) 
Plats: Dockans hamn  
Anmälan: senast onsdag 17:e augusti 
Projektledare: Richard Beckman 
Telefon: 0721-60 87 00 
E-post: richard.beckman@pro-veritas.se 
 

SEP 27 
 
 
 

 

För Din Säkerhet 
För att stärka förmågan hos allmänheten vid 
störningar och innefattar ämnen som t.ex. info. 
påverkan- och säkerhet, krisberedskap. Aktiviteten 
är öppen för medlem med familj. Föranmälan 
krävs. Max 30 pers. 
Dag/tid: tisdag, 27 september, kl. 18:00 – 21:00 
Plats: Hv-gården, Bergavägen, Helsingborg 
Koordinater: 56.069132, 12.718353 
Deltagare: Öppet för allmänheten 
Kostnad: 0: - (gratis) 
Anmälan: senast fredag 7 maj 
Projektledare: Tomas Malm 
Telefon: 0709-28 24 00 
E-post: tomasmalm@bredband.net  
 

OKT 12 
 

Kriminalvården 
Vi kommer att få information och diskutera 
Kriminalvården/Frivårdens arbete och uppdrag i 
Sverige. Kriminalvården är en statlig myndighet 
med ansvar för häkten, fängelser och frivård. 
Kriminalvårdens uppgift är att göra samhället 
säkrare, tryggare och att minska återfall i brott. 
Kriminalvårdschef syd Petra Tullgren. 
Dag/tid: onsdag, 12:e oktober, kl. 18:00 – 21:00 
Plats: Enligt senare besked 
Kostnad: 0: - (gratis) 
Anmälan: senast fredag 30:e september 
Projektledare: Hans C. Åkesson 
Telefon: 0708-38 68 22 
E-post: hanschristianakesson@gmail.com  
 

OKT 29 Tjänsteskytte karbin och pistol 
Kom med och öva automatkarbin- och pistol-
skytte som varvas med fika och umgänge. 
Klädsel: m/90 eller motsvarande. 
Dag/tid: lördag, 29 oktober, kl. 09:30 – 14:00 (ca) 
Plats: Södra Skjutbanan, P7, Revingehed, Södra 
Skånska Regementet, 247 82 Södra Sandby 
Samling: kl 09:00, vakten P7 
Program: Samling, gemensam transport till 
Skjutbanan, genomgång, uppstart och övningar. 
OBS! Krav på bärande av uniform. 
Måltid: Fika till självkostnadspris (swish) 
Kostnad: 100:-/person (swish under skjutdagen) 
Anmälan: Senast söndagen 2:e oktober 
Proj. ledare: Johan Cedinger 
Telefon: 0723-52 76 71 
E-post: johan.cedinger@gmail.com 
 

OKT 24 
 
 

FN-dagen 
Fredsbaskrarna i Helsingborg bjuder till firande. 
Dag/tid: måndag, 24:e oktober, kl. 19:00 
Plats: Sankta Maria kyrkan, Helsingborg 
Kostnad: gratis (0:-/person) 
Anmälan: ingen anmälan krävs 
Projektledare: Tomas Malm 
Telefon: 0709-28 24 00 
E-post: tomasmalm@bredband.net  

OKT 27 

 

Studiebesök Sound VTS 
Varje år passerar mellan 35 000 och 40 000 fartyg 
genom Öresund. Dygnet runt, året om övervakas 
de av operatörerna på Sjöfartsverkets trafikcentral 
(VTS=Vessel Traffic Service), SOUNDREP. Vi 
har erbjudits tillfälle att komma på studiebesök för 
att få guidning om deras mycket viktiga arbete.  
Dag/tid: torsdag, 27:e oktober, kl. 18:00  
Plats: Öresundshuset, Hans Michelsensg. Malmö 
Kostnad: Ingen  
Anmälan: senast torsdag 20:e oktober 
Projektledare: Patrik Lilja  
Telefon: 0709-81 00 48 
E-post: patrik.lilja@invici.se  
 

NOV 20 
 

Tillsammans Försvarar vi Sverige 
Tillsammans försvarar vi Sverige (TFVS) är en tre 
timmars föreläsning som ger en fördjupad 
förståelse för behovet att på nytt bygga upp ett 
robust svenskt totalförsvar och vilken roll 
Försvarsmakten har i detta. Föreläsningen 
beskriver även vårt förändrade omvärldsläge och 
vilka krav det ställer på vårt totalförsvar. 
Föreläsningen vänder sig till hela familjen. Kursen 
avslutas med lunch, gratis! 
Dag/tid: söndag, 20:e november, kl. 09:00–12:00  
Plats: Höllviksnäs, Kustvägen 1 i Höllviken 
Kostnad: Ingen 
Anmälan: senast 6:e november 
Projektledare: Carl Ahlgren 
Telefon: 0706-12 19 92 
E-post: carl@navisense.se  
 

DEC 14 
 

MFFC julbord 
Föreningens traditionella julbord på Malmö 
Frivilligförsvarscentrum (MFFC) genomförs den 
14.e december. Vi inbjuder medlem med 
make/maka att delta. Föreningen har ett begränsat 
antal platser varför principen ”Först till kvarn…” 
gäller. 
Dag/tid: onsdag, 14:e december, kl.19:00 
Plats: MFFC, Husie Kyrkoväg 70, Malmö 
Kostnad: 160:-/person 
Anmälan: senast fredag 25:e november. 
OBS, det kan vara fullt även om anmälningstiden 
inte har gått ut, anmäl dig därför i god tid.  
Projektledare: Jonas Stålhandske Palovaara 
Telefon: 0705-98 29 81 
E-post: skane@sverof.se  
 

DEC 16 
 

After Work 
Så har vi årets sista hälsning till varandra. 
Vi träffas vid kl. 18.00 på Bishops Arms på G.A 
torg i Malmö. 
Dag/tid: fredag, 16:e december, kl. 18:00 
Plats: Bishops Arms på G.A torg i Malmö. 
Kostnad: egen 
Anmälan: 15 december 
Projektledare: Johan Lindström 
Telefon: 0725-33 30 44 
E-post: limpers@hotmail.com 
 

 

PG 38690-4 alt. Swish till 123 494 90 61 
Stöd vår verksamhet – bli medlem 100:-/år! 
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