
Ing 3 kamratförening - Norrlandsingenjören  
Tiden går som vanligt snabbt och plötsligt är det sommar igen. Kamratföreningen har under våren genomfört tradi-
tionsenlig verksamhet, det vill säga i huvudsak torsdagsträffar vid OII, och laddar nu om för en höst med fler pro-
grampunkter.

Alla som är intresserade av kamratföreningens uppgift och ändamål är välkomna som medlemmar, vilket förutom 
deltagande i föreningens aktiviteter även innebär att två gånger om året kommer tidskriften Polarpionjären med 
Sveaingenjören att landa i brevlådan. Medlemskap erhålls genom att medlemsavgiften om 100 kr för ett år sätts in 
på plusgiro 161757-0, glöm inte att ange namn och adress. 

Information om föreningens aktiviteter hittar man förutom i Polarpionjären även på hemsidan, www.ing3kf.com. Det 
närmaste datumet att rita in i kalendern är 26 augusti då vi ser fram emot kamratföreningsmiddag, denna gång på A 
9 mäss.

På detta sätt vill styrelsen önska medlemmar och andra en riktigt lång och skön sommar.
Väl mött på kamratföreningens kommande aktiviteter!
         Ben Påhlsson, ordförande

Följ vår verksamhet på forsvarsmakten.se/i19, facebook.com/initton, instagram.com/i19norrbottensregemente

En sommarhälsning 
från Norrbottens regemente!

S 3 kamratförening
 
S3 Kamratförening har haft normal verksamhet under året där många av er deltagit. Samarbetet med andra kamrat-
föreningar fortsätter. 

Vi kommer även i fortsättningen att sprida information via hemsidan och tidningen PARABOLEN. Ett nytt nummer är 
under distribution. Den och tidigare nummer av tidningen hittar du på vår hemsida. Ta en paus i sommarvärmen och 
läs. Det finns flera intressanta artiklar där. Under det gångna året har Kamratföreningen lämnat förhyrningen i Vas-
sijaure samt sålt Pålkemgården. Tråkigt, men var sak har sin tid. Dags att gå vidare. 

Kontaktuppgifter finns på www.s3kamrat.com där vi även annonserar aktiviteter och försäljning av artiklar och ut-
rustning som föreningen beslutat att avyttra. 

Ha en skön sommar och välkommen till föreningen och dess aktiviteter. 

         Bästa sommarhälsningar till er alla! 
         Ulf Nordlander, ordförande 

Föreningen P 5
Medlemmar, under vintern och våren har arbete med att renovera bromsar med mera på våra mindre terrängbilar 
legat högst på åtgärdslistan. Detta är en nödvändighet för att ligga på framkant vid kommande TSK-besiktningar. 
Vid firandet av nationaldagen och 10-års jubilerande Försvarsmuseum i Boden fanns vi där med tolv fordon! Många 
besökare var redan på plats när vi rullade in på området och det märktes att det finns ett stort intresse och behov av 
att vi är med på sådana här evenemang.

Vi går nu mot sommaren och då blir skruvar-tisdagarna färre men det finns alltid möjligheter till egna frivilliga in-
satser. Våra tisdagskvällar fortsätter efter semestern och trenden fortsätter med att fler och fler anställda soldater 
kommer och hjälper till. Mer och djupare utbildning för vissa av soldaterna kommer att ske på några av våra fordon 
(några har redan påbörjat detta), vilket är nödvändigt för att hålla dessa i gott skick men även en viss redundans inför 
framtiden.

Det stora arbetet är att jobba mot Garnisonens dag den 24 september då vi har målsättningen att de flesta av våra 
fordon ska ut och luftas. Hemsidan www.foreningenp5.com kommer fortsättningsvis att uppdateras och vi uppmanar 
även till användning av vår Facebooksida där dessa används som informationsportal för vår verksamhet.

En skön och trivsam sommar önskas alla våra medlemmar!   

           Anders Möller, ordförande



En intensiv övningsvår är över och det är äntligen dags 
för lite välförtjänt sommarledighet för de flesta av oss. 
Tack för alla bra insatser hittills i år. Jag har sagt det förut 
och jag säger det igen, med stolthet. Vi är efterfrågade 
och vi levererar ett mycket bra resultat!

Om det är något jag ska framhålla av all den bra verksam-
het som vi genomfört så är det vårens omfattande övnings-
verksamhet. Det är genom kvalitativa övningar som våra 
krigsförband ökar sin förmåga. Det är också bra att vi fått 
möjlighet att genomföra strid i allt större förband. 

Samtidigt har vi börjat inta vår nya organisation, med allt 
vad det innebär av små och stora utmaningar för att vi ska 
klara av att lösa våra uppgifter. Jag är medveten om att det 
har varit en ansträngande period och att det fortsatt finns 
utmaningar. Jag konstaterar även att vi står inför mycket 
verksamhet till hösten, även om det inte kommer att bli lika 
intensivt som under första halvåret. 

Nya grundutbildningen igång 
Äntligen har den nya grundutbildningen kommit igång.  
Vi startade i början av maj vid jägarbataljonen i Arvidsjaur 
och i slutet av juni samt i slutet av augusti kommer nya 
rekryter till pansarbataljonen i Boden. I början av augusti 
sker inryckning för utbildning till hemvärnssoldat i Umeå, 
Östersund och förhoppningsvis Härnösand, rekrytering 
pågår. Personalbehovet till våra krigsförband är stort. 
Grundutbildningen är viktig och grunden för vår perso-
nalförsörjning framöver. Ett viktigt mål är att vi på I 19 ska 
skapa en rationell utbildningsorganisation för grund- och 
repetitionsutbildning, som tillgodoser krigsförbandens 
långsiktiga behov. Vi har kommit en bit på vägen i det 
arbetet och under året får vi dra erfarenheter och utveckla 
systemet ytterligare till nästa års grundutbildning.

Tyvärr har vi under året inte riktigt nått vårt rekryterings-
mål, det är en utmaning vi har tillsammans med flera andra 
förband och redan under hösten kommer vi att sätta in 
rekryteringsåtgärder för inryckningen 2017.

En prioriterad verksamhet är insatser. Även om det är fokus 
på nationellt försvar är våra internationella insatser fortsatt 
viktiga och närmast väntar Mali för regementet.

Planeringen går bra och från hösten skruvar vi upp tempot 
i arbetet, vilket framför allt kommer att påverka jägarbatal-
jonen, som är ansvariga för vår första Malistyrka, Mali 06. 
Insatserna i Mali är dock ett uppdrag för hela I 19 och både 
Mali 06 och senare Mali 07, som pansarbataljonen leder, 
kommer att få stöd från andra delar av regementet.

Veteran- och kamratföreningen Blå dragoner 
Veteran- och kamratföreningen Blå dragoner har under våren startat upp webbshopen. Intresset för olika ”jägarpro-
dukter” är stort. Vilka nya produkter som ska erbjudas är under framtagning. Arméns jägarbataljon och Vinterenhe-
ten i Arvidsjaur har med goda resultat representerat Försvarsmakten nationellt och internationellt. Bland annat Cold 
Response i Norge, övningar i Frankrike och Österrike, vinterutbildningar av förband och skolor. Personal har verkat i 
såväl Afghanistan som Mali. 

Ny grundutbildning med 11 månaders rekrytutbildning har startat under våren. Projekt för att öka andelen kvinnor vid 
bataljonen pågår liksom andra projekt för att flytta gränser och utveckla förbandet. Kamratföreningen kommer under 
hösten att intensifiera arbetet med att utveckla föreningen i syfte att kunna attrahera fler och yngre medlemmar. Här 
behöver vi hjälp och stöd av alla med idéer och nytänkande. 

Följ oss gärna på Facebook! Kamratföreningen Blå dragoner.

Norrbottens regementes kamratförening
Medlemmar och övriga läsare! Vi önskar er alla en trevlig sommar. Vår förening har bland annat till syfte att stärka 
kamratskapet och samhörigheten mellan fd. och i tjänst varande personal. Vi välkomnar därför nya medlemmar till 
vår förening, särskilt yngre, det vill säga även våra soldater. Alla som godtar vårt syfte och mål kan bli medlem. Avgif-
ten är endast 200 kr för livslångt medlemskap. Avgiften kan insättas på bankgiro 127-4968, ange namn och adress, 
gärna även e-postadress. Medlemmar, glöm inte att anmäla ändrad adress.

Du som redan är medlem men inte får våra digitala brev – skicka in Din mailadress till mig: erling.molin@telia.com. 
Du kan också beställa boken ”I 19 100 år i Boden”, som kamratföreningen varit delaktig i framtagningen av.  
Beställningen kan du skicka till mig. Boken kostar 250 kr + porto. Vår nästa webbtidning kommer kring midsommar. 
Mer info finns på vår hemsida,  
www.bjornerback.com/lars/i19kamratforening/    Vi önskar Alla läsare en trevlig sommar!
         Erling Molin, ordförande, 

Regementskamrater!

Mål och prioriteringar 
En annan prioriterad verksamhet är krigsförbandsövningar. 
Det handlar om att öka våra förbands operativa förmåga. 
Med tanke på att vi blir färre, samtidigt som vi ska göra mer, 
är det viktigt att kunna prioritera. Det är också nödvändigt 
att veta vart vi ska, vad som är våra mål. Att vi har en tydlig 
målbild är extra viktigt i den tid av förändringar som vi nu 
är inne i, både i vår omvärld och i vår egen organisation.

Därför har vi tagit  
fram en broschyr  
som bland annat  
beskriver rege- 
mentets mål och  
mina prioriteringar.  
Broschyren är en  
del av vårt arbete  
med Försvarsmak- 
tens framtidsbild.  
Du får den tillsammans  
med detta brev och jag hoppas verkligen att du läser den 
och diskuterar innehållet i den med dina arbetskamrater 
efter semestern. Vad kan du och ditt arbetslag göra för att 
vi ska nå våra mål?

Min sommarhälsning vänder sig till alla som har en kopp-
ling till I 19. Du kanske är heltidsanställd, deltidsanställd, 
reservofficer, hemvärnssoldat, veteran eller medlem i en 
av våra kamratföreningar. Oavsett vilket så är du värdefull 
för att vi ska klara vårt uppdrag. Vi behöver allas stöd i det 
fortsatta förändringsarbetet och jag hoppas och vill att du 
känner dig omfattad av vår vision: 
 
”I 19 levererar alltid, i alla situationer och i alla miljöer. 
Strid i subarktisk miljö är vår styrka. På I 19 utvecklas jag 
med regementet och här vill jag vara.” 

Jag önskar dig en riktigt skön sommar. Njut av ledigheten,  
vi ses i verksamheten till hösten!

   Mikael Frisell, regementschef

Pansarofficerarnas kamratförening - POK 
Äntligen har vi ställt om våra klockor till sommartid, utemöblerna är utställda och man kan känna en svag grilldoft 
svepa över Boden med omnejd. Man pratar om vårtecken men typiska sommartecken är väl ändå när vi alla flyttar ut 
våra bohag på altaner och dylika grillplatser för att under sommarmånaderna äta så mycket hemgrillat som möjligt.  

Tyvärr så kan vi ju drabbas av tillfälliga motgångar i form av plötsligt uppträdande snöfall vid inmundigandet av sill 
och potatis under midsommarkvällen. En sann norrlänning har dock inget problem med ett oväder under sommaren 
utan ser fördelarna i stället: myggen dör! 

Från midsommar och fram till sista juli tar vi inom POK sommaruppehåll vad gäller verksamhet på våra mässar med 
syfte att låta vår personal återhämta för ytterligare en festfylld säsong.

Med detta så vill vi i styrelsen önska er alla en osedvanligt trevlig semester  
tillsammans med familjer och vänner                Väl mött!  Bengt Flodin, ordförande

Klubb 19
Klubb 19 fortsätter att verka som regementets utpost i Stockholm och Mälardalen för befäl, före detta befäl och 
anställda vid regementet och de övriga förbanden i Bodens garnison. Vi vill vara en möjlighet att hålla kontakt och 
träffas i kamratskap och umgänge.

Vi bygger våra aktiviteter runt det traditionella höstmötet med regementschefen som i år går av stapeln onsdag 9 
november och vår fina högtidsdag Fraustadt i februari. Pubaftnar på FHS har också blivit en god möjlighet att sam-
las runt ett föredrag eller ett samtal i ett aktuellt ämne, ungefär en gång i månaden. Studiebesök arrangerar vi när 
möjlighet uppenbarar sig. Vi håller kontakt genom en väl fungerande hemsida, https://klubb19.wordpress.com, och 
Klubb 19 Bulletinen som delas ut till medlemmarna i brevlådan eller på nätet. Varmt välkommen att bli medlem och 
delta i vår gemenskap!

Kamraterna i Klubb 19 önskar alla läsare en riktigt skön vederkvickande sommar,  
väl mött i olika sammanhang i höst!       Jan Mörtberg, ordförande

Med tillönskan om en skön sommar med tid till  
återhämtning och samvaro med nära och kära.

Bjarne Hald, ordförande
Omslagsbild: Medaljceremoni för personal ur FS 30 och EUTM Mali 06, Boden 27 maj 2016.

Foto: Anna Norén, Combat Camera
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Tack för alla bra insatser hittills i år. Jag har sagt det förut 
och jag säger det igen, med stolthet. Vi är efterfrågade 
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Samtidigt har vi börjat inta vår nya organisation, med allt 
vad det innebär av små och stora utmaningar för att vi ska 
klara av att lösa våra uppgifter. Jag är medveten om att det 
har varit en ansträngande period och att det fortsatt finns 
utmaningar. Jag konstaterar även att vi står inför mycket 
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Äntligen har den nya grundutbildningen kommit igång.  
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i arbetet, vilket framför allt kommer att påverka jägarbatal-
jonen, som är ansvariga för vår första Malistyrka, Mali 06. 
Insatserna i Mali är dock ett uppdrag för hela I 19 och både 
Mali 06 och senare Mali 07, som pansarbataljonen leder, 
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Veteran- och kamratföreningen Blå dragoner 
Veteran- och kamratföreningen Blå dragoner har under våren startat upp webbshopen. Intresset för olika ”jägarpro-
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Norrbottens regementes kamratförening
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Du som redan är medlem men inte får våra digitala brev – skicka in Din mailadress till mig: erling.molin@telia.com. 
Du kan också beställa boken ”I 19 100 år i Boden”, som kamratföreningen varit delaktig i framtagningen av.  
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väl mött i olika sammanhang i höst!       Jan Mörtberg, ordförande

Med tillönskan om en skön sommar med tid till  
återhämtning och samvaro med nära och kära.

Bjarne Hald, ordförande
Omslagsbild: Medaljceremoni för personal ur FS 30 och EUTM Mali 06, Boden 27 maj 2016.

Foto: Anna Norén, Combat Camera



Ing 3 kamratförening - Norrlandsingenjören  
Tiden går som vanligt snabbt och plötsligt är det sommar igen. Kamratföreningen har under våren genomfört tradi-
tionsenlig verksamhet, det vill säga i huvudsak torsdagsträffar vid OII, och laddar nu om för en höst med fler pro-
grampunkter.

Alla som är intresserade av kamratföreningens uppgift och ändamål är välkomna som medlemmar, vilket förutom 
deltagande i föreningens aktiviteter även innebär att två gånger om året kommer tidskriften Polarpionjären med 
Sveaingenjören att landa i brevlådan. Medlemskap erhålls genom att medlemsavgiften om 100 kr för ett år sätts in 
på plusgiro 161757-0, glöm inte att ange namn och adress. 

Information om föreningens aktiviteter hittar man förutom i Polarpionjären även på hemsidan, www.ing3kf.com. Det 
närmaste datumet att rita in i kalendern är 26 augusti då vi ser fram emot kamratföreningsmiddag, denna gång på A 
9 mäss.

På detta sätt vill styrelsen önska medlemmar och andra en riktigt lång och skön sommar.
Väl mött på kamratföreningens kommande aktiviteter!
         Ben Påhlsson, ordförande

Följ vår verksamhet på forsvarsmakten.se/i19, facebook.com/initton, instagram.com/i19norrbottensregemente

En sommarhälsning 
från Norrbottens regemente!

S 3 kamratförening
 
S3 Kamratförening har haft normal verksamhet under året där många av er deltagit. Samarbetet med andra kamrat-
föreningar fortsätter. 

Vi kommer även i fortsättningen att sprida information via hemsidan och tidningen PARABOLEN. Ett nytt nummer är 
under distribution. Den och tidigare nummer av tidningen hittar du på vår hemsida. Ta en paus i sommarvärmen och 
läs. Det finns flera intressanta artiklar där. Under det gångna året har Kamratföreningen lämnat förhyrningen i Vas-
sijaure samt sålt Pålkemgården. Tråkigt, men var sak har sin tid. Dags att gå vidare. 

Kontaktuppgifter finns på www.s3kamrat.com där vi även annonserar aktiviteter och försäljning av artiklar och ut-
rustning som föreningen beslutat att avyttra. 

Ha en skön sommar och välkommen till föreningen och dess aktiviteter. 

         Bästa sommarhälsningar till er alla! 
         Ulf Nordlander, ordförande 

Föreningen P 5
Medlemmar, under vintern och våren har arbete med att renovera bromsar med mera på våra mindre terrängbilar 
legat högst på åtgärdslistan. Detta är en nödvändighet för att ligga på framkant vid kommande TSK-besiktningar. 
Vid firandet av nationaldagen och 10-års jubilerande Försvarsmuseum i Boden fanns vi där med tolv fordon! Många 
besökare var redan på plats när vi rullade in på området och det märktes att det finns ett stort intresse och behov av 
att vi är med på sådana här evenemang.

Vi går nu mot sommaren och då blir skruvar-tisdagarna färre men det finns alltid möjligheter till egna frivilliga in-
satser. Våra tisdagskvällar fortsätter efter semestern och trenden fortsätter med att fler och fler anställda soldater 
kommer och hjälper till. Mer och djupare utbildning för vissa av soldaterna kommer att ske på några av våra fordon 
(några har redan påbörjat detta), vilket är nödvändigt för att hålla dessa i gott skick men även en viss redundans inför 
framtiden.

Det stora arbetet är att jobba mot Garnisonens dag den 24 september då vi har målsättningen att de flesta av våra 
fordon ska ut och luftas. Hemsidan www.foreningenp5.com kommer fortsättningsvis att uppdateras och vi uppmanar 
även till användning av vår Facebooksida där dessa används som informationsportal för vår verksamhet.

En skön och trivsam sommar önskas alla våra medlemmar!   

           Anders Möller, ordförande


