GRUNDKURS FJÄLLSÄKERHET

FORTSÄTTNINGSKURS & REPETITIONSKURS FJÄLLSÄKERHET

Kod för anmälan i PRIO:

MARGK824FJÄL

Kod för anmälan i PRIO:

MARFK824FJÄL

Omfattning:

60 h under sju dagar. 21–28 april 2022.

Omfattning:

FK genomförs 2023. RK 19–28 april 2022.

Kursansvarig:

Försvarsmaktens vinterenhet i Boden.

Kursansvarig:

Försvarsmaktens vinterenhet i Boden.

Syfte:

Eleverna ska få grundläggande förmåga att förflytta sig och förläggas
i fjällterräng samt förmåga att kamratträdda vid lavinolycka och kunna
verka som räddningsman vid organiserad lavinräddning.

Syfte:

Övrigt:

Anmälan sker via mejl till FMVE. Kursinformation finns i Vidar. Avsedd
för OR 5–8, OF 1–2 samt Hemvärnsinstruktörer och befäl.

Ge behörighet att genomföra övningar och leda verksamhet
i kalfjällsmiljö/fjällterräng (SäkR) under såväl barmarks- som
snöförhållanden. Ge förståelse för fjällets extrema miljö och hur
det påverkar stridsvärdet och ledarskapet.

Övrigt:

Anmälan sker via mejl till FMVE. Kursen vänder sig till befäl och
chefer som ska planera, leda, utbilda och genomföra verksamhet
i fjällterräng.

Utländska deltagare:

Ja. Benämns Intermediate Mountain Course.

Tillgänglig för
utländska deltagare:

Ja. Benämns Basic Mountain Course (BMC).

FORTSÄTTNINGSKURS LAVINSPRÄNGNING

GRUNDKURS ÖVERGÅNG STRÖMMANDE VATTEN

Kod för anmälan i PRIO:

MARFK240LAVB

Omfattning:

Information om olika bekämpningsmetoder och praktik.
28 feb – 4 mars 2022.

Kod för anmälan i PRIO:

MARGK 003VATT

Omfattning:

28 h under tre dagar. 20–22 jun 2022.

Kursansvarig:

Försvarsmaktens vinterenhet i Boden.

Syfte:

Kursansvarig:

Försvarsmaktens vinterenhet i Boden.

Ge behörighet att spränga lavinfarliga terräng i fjällterräng.

Övrigt:

Anmälan sker i PRIO. Kursen vänder sig till befäl och chefer som ska
leda verksamhet i fjällterräng.

Syfte:

Kursen vänder sig till befäl och chefer som ska planera, leda, utbilda
och genomföra verksamhet i fjällterräng.

Utländska deltagare:

Kursen genomförs på Svenska.

Övrigt:

Anmälan sker via mejl till FMVE. Kursinformation finns i Vidar. Kursen
vänder sig till befäl och chefer som ska planera, leda, utbilda och
genomföra verksamhet i fjällterräng.

Tillgänglig för
utländska deltagare:

Ja.

REPETITIONSKURS LAVINSPECIALIST
Kod för anmälan i PRIO:

MARRK003LAVS

Omfattning:

Kursen ger repetition och tilläggsutbildning för lavinspecialister.
2–6 maj 2022.

Kursansvarig:

Försvarsmaktens vinterenhet i Boden.

Syfte:

Upprätthålla kompetens som lavinspecialist.

Övrigt:

Anmälan sker i PRIO. Kursen vänder sig till befäl och chefer som ska
leda verksamhet i fjällterräng.

Utländska deltagare:

Kursen genomförs på Svenska.

4

DIVING IN SUBARTIC ENVIRONMENT
Code:

SJÖFK 2026415

Duration:

10 days. The course is executed in 15–23 Feb 2022.

School-in-charge:

Swedish Armed Forces Diving and Naval Medicine Centre.

Training location:

Swedish Armed Forces
Norrbotten Regiment Subarctic Warfare Centre.

Purpose:

Provide a basis for continued diving in the subarctic environment.
Course participants will receive a basic course in the abilities to which
divers can operate in subarctic climate.

Miscellaneous:

The course is performed in English and is intended for all categories
of divers.
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DYKNING & DYKLEDARE I SUBARTISK MILJÖ
Kod för anmälan i PRIO:

SJÖFK 2026416 • (Dykledare) 25 jan – 4 feb 2022.
SJÖFK 2026414 • 31 jan – 4 feb 2022.

BASIC MOUNTAIN COURSE
Duration:

60 h during 12 days. 19–29 April 2022.

School-in-charge:

Swedish Armed Forces Subarctic Warfare Centre in Boden.

Omfattning:

Dykkursen pågår fem dagar, dykledarkursen 10 dagar. Båda genomförs i huvudsak med praktisk dykning. Genomförs under kvartal 1.

Kursansvarig:

Försvarsmaktens dykeri och navalmedicinska centrum (FMDNC),
genomförs av Försvarsmaktens vinterenhet i Boden.

Purpose:

Syfte:

Ge kursdeltagarna en grundläggande förmåga att, som dykare,
kunna dyka i subarktiskt klimat. Utbildningen genomförs enligt
säkerhetsbestämmelserna i RMS Dyk.

Give the students a basic set of skills for movement, navigate and
build shelters in mountainous terrain. Emphasis is also to be able to
rescue a team member buried in an avalanche and to be able to act as
a team member in a search party.

Miscellaneous:

Course is mainly for OR 5–8, OF 1–2 and national equivalents.

Övrigt:

Ansökan sker genom PRIO till FM DNC. Kursen är avsedd för militära
och civila dykare med minst certifikat S30. För dykledarkursen krävs
tidigare dykledarutbildning.

INTERMEDIATE MOUNTAIN COURSE

Tillgänglig för
utländska deltagare:

Endast för svensktalande.

PRE HOSPITAL HYPOTHERMIA COURSE
Duration:

5 days. 29 Nov – 3 Dec 2021.

School-in-charge:

The Swedish Armed Forces Medical Centre of Excellence along with
the Subarctic Warfare Centre in Arvidsjaur.

Purpose:

The course is directed towards personnel with a medical background,
from combat medic level up to medical doctor. The course will develop
the participants´ capability to apply his or her medical knowledge
in the cold environment from a prevention perspective. The course
gives the student full access to the latest knowledge on prevention
and care of cold injuries. All information is based on scientific based
information. The course involves practical exercises.

Miscellaneous:

The course is performed in English and is intended for commanders
and staff planners on battalion level and lower. The course is also
open for Swedish officers and NCO:s.

Duration:

171 h over the course of 17 days. Implemented 2023.

School-in-charge:

Swedish Armed Forces Subarctic Warfare Centre in Boden.

Purpose:

Certify leaders at unit level to conduct operations and exercises in
mountainous terrain according to Swedish regulations. Also gain a
deep understanding of the mountains as a warfighting domain and
how it affects personnel and equipment.

Miscellaneous:

Course is mainly for OR 5–8, OF 1–2 and national equivalents.

HIGH NORTH INDOCTRINATION COURSE
Duration:

2–19 August 2021, 7–23 June 2022, 1–19 August 2022.

School-in-charge:

Swedish Armed Forces Subarctic Warfare Centre in Arvidsjaur.

Purpose:

Gives soldiers and junior leader’s theatre specific training for Direct
Action (DA) and Special reconnaissance (SA) by teaching the
planning, execution and after action review phases of mobility, small
unit tactics, and SERE.For OR 4–7, OF 1–2 and national equivalents.

Miscellaneous:

It is intended for infantry, SF or similar career fields. Please note that
this course is set during dry-land season.

WINTER WARFARE COURSE
Duration:

3 weeks and 10 days pre training. 10–28 Jan 2022.

Purpose:

This course will provide:
Capability to perform duties in subarctic conditions without
contracting cold injuries.
Capability to perform basic infantry combat skills, including
movement without vehicles, in snow and cold weather.
Capability to lead smaller units (squad – platoon) in winter warfare.

School-in-charge:

Swedish Armed Forces Subarctic Warfare Centre in Arvidsjaur.
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WINTER TRAINING PLANNERS COURSE
Duration:

5 days. 15–19 November 2021.

School-in-charge:

Swedish Armed Forces Subarctic Warfare Centre in Boden.

Purpose:

Increase the students´ ability to plan winter training in cold weather.

Miscellaneous:

The course is performed in English and is intended for commanders
and staff planners on battalion level and lower. The course is also
open for Swedish officers and NCO:s.

7

