
En sommarhälsning 
från regementsledningen



Så är den äntligen här – sommaren!

Efter en vår där verksamheten närmast kunnat liknas vid ett hun-
drameters stafettlopp i tempo där övningar avlöst varandra, har 
försommaren förhoppningsvis bjudit på en liten temposänkning 
där ett och annat förbandsövningsdygn har kunnat tas ut.

Förutom övningsserien med 
MACE, Geltic Bear, ledningsträ-
ningsövningar, bataljonsöv-
ningar, krigsförbandsövningar, 
SÖF/SÖB, Northern Wind, CJSE, 
Brigstri och Bold Quest, har vi 
även haft en vår fylld av besök 
där Kronprinsessan, Försvars-
ministern, Biskopen, Landshöv-
dingen, Frankrikes ambassadör, 
ÖB, Arméchefen och ställföre-
trädande arméchefen, politiska 
ungdomsförbund och många 
fler har besökt regementet. Un-

der våren har Logistikenheten tillförts I 19, där integrationsarbe-
te fortfarande pågår. Välkomna till regementet!

Den tragiska dödsolyckan under Northern Wind har satt en sär-
skild prägel på våren för många av oss, men känslan av att vi kan 
gå vidare utan att för den delen glömma börjar bli allt starkare. 

Ceremonier, grundutbildning och insatser
Traditionsenligt har regementet även genomfört högvakt vid 
båda slotten där Västernorrlandsgruppens hemvärnsbataljoner, 
pansarbataljonen och jägarbataljonen genomfört uppskattade 
ceremonier och bevakning.

Våren har även inneburit utryckning för våra värnpliktiga med ett 
mycket gott resultat! Historiskt låga avgångstal och historiskt 
stort antal som vill ha ett vidare engagemang i Försvarsmakten 
visar vilket oerhört bra jobb ni gjort och att ert ledarskap är gott.

Regementet förbereder sig även på utlandsinsatser på två olika 
täter där den första insatsen roterar söderut redan i sommar och 
den andra under senhösten. Även där har utbildning och förbe-
redelser så långt gjorts på ett uppseendeväckande bra vis. Ut-
bildningen av vår sommarrotation har genomförts i princip helt 
utan externt stöd och visar tydligt på hur effektiv det går att vara 
om vi tillämpar uppdragstaktik i stället för centralisering och cer-
tifiering.

Ytterligare en stor händelse under våren har varit Försvarsbe-
redningens historiskt positiva rapport som för första gången 
någonsin i sin nuvarande form pekar på en tillväxt även i ekono-
miska termer. Då jag kommenterat detta separat, nämner jag inte 
mer om rapporten här.
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Regementskamrater!

Försommar innebär även att ett stort antal utbildningar går mot sitt 
slut. Vi har redan fått gratulera nya reservmajorer, nya reservoffice-
rare och ser fram emot att gratulera elever från Officersprogrammet 
(fänrik), Taktisk kurs Armén (kapten) och Högre officersprogrammet 
(major) under kommande veckor. I samma period är även våra elever 
på militär grundkurs för särskild officersutbildning (MGK SOFU) kla-
ra, där utbildningen bedrivits mycket framgångsrikt i regementets 
regi.

Strax efter midsommar, den 24 juni, var det återigen dags för grund-
utbildning då de första rekryterna i årskullen 2019-2020 ryckte in i 
Boden och Arvidsjaur. Under sommaren rycker fler rekryter in för ut-
bildning. I juli startar grundutbildning vid våra utbildningsgrupper i 
Umeå, Härnösand och Östersund och i augusti är det ytterligare en 
inryckning på pansarbataljonen i Boden. 

Efter sommaren kommer fokus att vara fortsatt utbildning av våra 
rekryter och förberedelser för att Norra militärregionen ska bli eget 
förband vid årsskiftet. Men redan lördagen den 7 september är det 
full aktivitet vid regementet, då vi bjuder in till Garnisonens dag i 
Boden.

Som ni vet så stannar verksamheten aldrig helt vid regementet och 
vi får vila i omgångar. Men precis som vi är bra på att genomföra all 
annan verksamhet, ska vi även vila på bästa sätt.

Jag önskar er en riktigt skön sommar och en skön ledighet när den 
inträffar.
          

Personal ur I 19 bestrider högvakt på Stockholms slott. 
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Jonny Lindfors, regementschef

Rekryter ur pansarbataljonen uppställda vid avslutningsceremonin den 
24 maj.

Nyinryckta rekryter vid jägarbataljonen i Arvidsjaur.
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Norrbottens regementes kamratförening
Medlemmar och övriga läsare önskas en fin, skön sommar! Den har ju börjat bra. Vi tackar våra medlemmar, vårt regemente och 
övriga kamratföreningar för ett gott samarbete. Vi välkomnar nya medlemmar till vår förening, alla som godtar vårt syfte och 
mål kan bli medlem. Avgiften är endast 200 kr för livslångt medlemskap. Avgiften kan sättas in på Bg: 127-4968, ange namn och 
adress. OBS! Medlemmar, glöm inte att anmäla ändrad post och mailadress. 

Om du som medlem inte får våra digitala meddeladen – skicka in Din mailadress till ordförande. Du kan också beställa boken  
”I 19 100 år i Boden”, som kamratföreningen varit delaktig i att ta fram. Den kostar 250kr + porto och beställs via Erling Molin, 
adress se nedan. Vår webbtidning Renen, kommer kring midsommar och nyår. 

Erling Molin, ordförande Norrbottens regementes kamratförening 
erling.molin@telia.com , 070-589 68 11, Ritarvägen 2, 961 39 Boden.

Pansarofficerarnas kamratförening - POK
Efter en varm och skön vår nalkas sommaren och vi kan välförtjänt sätta oss ner och se tillbaka på ännu ett genomfört år fyllt av 
verksamhet. Nu längtar vi till semester, sol, bad och dofter av nygrillad mat. Att få lägga sig ner i solen och bara tänka på det som 
faller oss in och inte på nästa dags uppgifter. Det enda som stör vår fridfulla tanke är surrandet från de stora norrländska mygg som 
vill åt vårat blod. Vi grinar illa över myggbetten men som äkta norrlänning så glömmer vi det snart och fortsätter vår avbrutna vila. 

Det känns viktigt att få vila oss i form inför den kommande hösten som mest troligt är fylld med nya utmaningar. 
I år tar POK sommaruppehåll från den 1 juli fram till den 20 augusti vad gäller verksamhet i våra mässar för att låta personalen 
återhämta inför kommande säsong.

Med detta så vill vi i styrelsen önska er alla en osedvanligt trevlig semester tillsammans med familjer och vänner.

Bengt Flodin, ordförande Pansarofficerarnas kamratförening

Klubb 19
Klubb 19 fullföljer uppdraget att vara träffpunkt i söder för umgänge i god kamratskap, varmt välkommen att delta!
Vårens pubaftnar innehöll reflektioner av en bataljonschef, orientering om Försvarsmaktens övningsverksamhet och rapport från 
Försvarsberedningen. Till glädje har vi hälsat flera utsända regementskamrater som medlemmar och deltagare i våra aktiviteter.
Efter sommaren planeras pubaftnar på FHS i september, oktober och november; det blir intressanta föredrag och god gemen-
skap. Sedan äger höstmöte med regementschefen rum onsdag 6 november. Så förstås vår traditionella högtidsdag Fraustadt 3 
februari. Vi håller kontakt genom hemsidan (klubb19.wordpress.com) och Bulletinen (i brevlådan inför sommar och jul samt på 
nätet vår och höst). 

Men först önskar vi alla kamrater vid regementet och i de andra kamratföreningarna en riktigt skön och stridsvärdeshöjande 
sommar - solens ljus och lundens sus och vågens sorl bland viden, förkunna sommartiden.
 
Jan FT Mörtberg, ordförande (janft.mortberg@gmail.com)

Veteran- och kamratföreningen Blå dragoner
Under vintern har ett ökat antal medlemmar nyttjat möjligheten till rekreation och skidåkning i 
Hemavan, vilket medfört ökad nyttjande av föreningens lägenhet i Hemavan. Det finns många 
lediga veckor i sommar och höst för att njuta frisk fjälluft, bokning sker via www.bladragoner.se 
     
2019 är det 39 år sedan K 4 kom till Arvidsjaur, Nowodwor firas i år den 21 sept. 2020 när det är 
40 årsjubileum är förhoppningarna stora att det även blir ett firande av att Norrlands dragoner,  
K 4 återuppstår som regemente, 15 år efter nedläggningen.  
 
Sommaren står för dörren med möjlighet till återhämtning och inte minst möjlighet till samvaro 
med nära och kära, besöka släkt och vänner. Ta vara på den tiden och njut livet, men ägna också 
en tanke till alla de som inte har möjlighet att ha ledigt, utan nationellt och internationellt bidrar  
till att verka för fred och frihet, demokrati och mänskliga rättigheter.

Med tillönskan om en skön sommar. 

Bjarne Hald, ordförande



Följ regementets verksamhet på: 
forsvarsmakten.se/i19, facebook.com/initton och instagram.com/i19norrbottensregemente

Norrbottens regemente, Box 9105, 961 19 Boden, Tel: 0921-34 80 00 (vx)

Ing 3 kamratförening - Norrlandsingenjören
Efter ännu en vår med traditionell kamratföreningsverksamhet ser vi nu fram emot höstens mer välfyllda program, och förstås en 
lång och skön sommar innan dess. Under sommaren läser medlemmar i Ing 3 KF förslagsvis Polarpionjären, vilken alla medlemmar 
får hem i brevlådan två gånger per år. Sommarnumret bör vara på väg till medlemmarna under denna vecka.

Under hösten ser vi särskilt fram emot kamratföreningens deltagande vid Garnisonens dag den 7 september med efterföljande 
middag på Ängesholmen, minnesceremoni i Armasjärvi den 24 oktober och förstås, även om det kanske kan kännas lite avlägset så 
här i slutet av juni, julmiddagen som i år genomförs den 13 december.

För den som önskar bli medlem och delta i föreningens aktiviteter sker det enklast genom inbetalning av medlemsavgiften om 100 
kr till plusgiro 161757-0, glöm inte ange namn och adress.

Med dessa ord vill styrelsen önska alla en riktigt lång och skön sommar!

Ben Påhlsson, ordförande

Ing 3 Kamratförening, Box 9105, 961 19 BODEN. Hemsida: www.ing3kf.com,  
sekreterare Erik Hansson tel: 070-388 55 28 eller e-post: erik.hansson@mil.se

S 3 kamratförening
Föreningens aktiviteter kan du se på vår hemsida. Välkommen som medlem. Du är även 
hjärtligt välkommen att delta i aktiviteter som genomförs i samarbete med S 3 skytte-och 
idrottsförening.

Senaste numret av PARABOLEN finns i pappersutgåva som skickats till våra medlemmar  
samt publiceras på vår hemsida. Där hittar du alla kontaktuppgifter du behöver.
www.s3kamrat.com 

Styrelsen önskar er alla en trevlig och vilsam sommar 2019

Ulf Nordlander, ordförande

Föreningen P 5
Medlemmar, föreningen har nyss genomfört körningen vid årets nationaldagsfirande! 15 fordon blev antalet i år och tillsammans 
med Pjäs & motor från artilleriet var vi uppe i 22 fordon. Först körde vi med alla fordon genom Boden stad och därefter som brukligt 
till Försvarsmuseum i Boden där den större publikmassan fanns på plats. 

Volvolastbilen 938 har numera ett helt nytt flak och sidolemmarna kommer att fräschas upp senare i höst. Massor med småfix är 
kvar men som vanligt blir det bra.

Planeringen inför Garnisonens Dag lördagen 7 september är redan igång! Målet är att huvuddelen av vår fina fordonspark skall 
kunna ställas ut och vi återkommer med förfrågan om stöd om besättningar till denna dag. Som vanligt är ju tisdagarna givna som 
skruvarträffar!

Hemsidan www.foreningenp5.com uppdateras fortlöpande och vi uppmanar även till användning av vår Facebook sida där dessa 
sociala medier används som informationsportal för vår verksamhet.

En skön sommar önskas våra medlemmar!

Anders Möller, ordförande Föreningen P5


