God Jul och Gott Nytt År

En jul- och nyårshälsning
från regementsledningen

Regementskamrater!
Slutspurten mot jul är ett faktum, dagarna rusar fram och alla
kämpar sannolikt med att hinna med julstöket hemma parallellt med jobb, julavslutningar och annat som hör årstiden till.
Hösten har varit intensiv och innehållsrik med stora inslag av planering mot framtida utveckling, men
framförallt har vi genomfört otroligt
mycket verksamhet. Våra kontinuerligt anställda soldater har upprätthållit beredskap i form av operativ
reserv och regional reserv parallellt
med förberedelser för Mali 11 och
genomförande av insats i Irak. I dagarna har även jägarbataljonen slutfört höstens högvaktsperiod.

Vi har fortsatt arbetet med att hitta former och lära oss innebörden av Logistikenheten och den förändring som genomfördes vid förra årsskiftet. Till det har vi även fått rekrytera
ett antal nya civila medarbetare med uppdraget att rekrytera
fler under våren. Det
känns bra och kommer att ge oss ökad
kraft. Vi övade larmning under hösten
och ska fortsätta att
utveckla vår förmåga
att snabbt mobilisera våra krigsförband,
det är vad vi är till för.
Precis före jul får vi vårt sista tillskott av nya medarbetare för
året genom specialistofficerarnas examen. Stort grattis till
examen och till alla nya medarbetare. Varmt välkomna ”hem”
till regementet!

Omslagsbild: Kyrkmarsch på väg mot Överluleå kyrka - 10 december 2019. Fotograf: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Det har varit ett fantastiskt verksamhetsår där Northern Wind
var höjdpunkten trots att den genomfördes tidigt på året och
trots den tragiska olyckan som inträffade. Det känns väldigt
skönt att Försvarsmaktens säkerhetsinspektör understryker
att ingen enskild individ går att lasta för det som inträffade
utan väljer att lyfta fram det väldigt fina arbete som genomförts i samband med räddningsinsats och krishantering.
Det bekräftar det vi redan visste!
Nära 500 värnpliktiga har utbildats vid regementet under
hösten, geografiskt fördelat i Boden, Arvidsjaur, Umeå, Härnösand och Östersund. Soldaterna som utbildats vid utbildningsgrupperna har nyligen ”muckat” medan soldaterna
i Arvidsjaur och Boden fortfarande genomför befattningsutbildning och funktionsövningar och har ytterligare ett antal
månader kvar av grundutbildningen.
Under hösten har även stort fokus legat på planeringen för
överföring av hemvärnsutbildningsgrupperna samt den regionala staben till den nya organisationsenheten Norra militärregionen som etableras vid årsskiftet. Jag är övertygad om
att vi har gjort den bästa planen och att etableringen kommer
att lyckas väl. Intensivt samarbete och samverkan kommer
att vara nyckeln till framgång.
Vi är väl förtjänta av en skön julledighet efter ett väl genomfört år. Tyvärr får inte alla njuta av ledighet under julen och jag
sänder en extra tanke till er som tjänstgör under julhelgen.
Ta hand om varandra och njut av ledigheten
tillsammans med nära och kära!

God Jul och Gott Nytt år!

Vi har även utbildat ett stort antal nationella och internationella kollegor i grundläggande vintertjänst under senare
delen av hösten. Det märks tydligt att fokus på Arktis ökar
runtom i världen och det tar sig uttryck i en ökad efterfrågan
av vinterutbildning.

Överste Jonny Lindfors
Chef Norrbottens regemente

Norrbottens regementes kamratförening
Medlemmar och övriga läsare!
Vi hälsar våra nya medlemmar välkomna!
Välkommen som medlem, avgiften är endast 200: - för livslångt medlemskap.
Avgiften sätts in på Bg 127-4968, glöm ej ange namn och adress.
En ny historiebok kommer att utges om något år, till regementets 400-årsjubileum.
Vår webbtidning kommer ut till jul och midsommar. Boden blev stad för 100 år sedan
vilket firats hela året som snart gått. Tack för att Ni ställer upp och ger stöd med mera
till föreningens utveckling. Vi önskar alla läsare en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!
För styrelsen/Erling Molin, ordförande - erling.molin@telia.com

Klubb 19
Kamraterna i Klubb 19 ser fram emot julen efter en höst av flera givande pubaftnar på FHS, vid sidan om angenäm samvaro har vi
kunnat lyssna på regementskamrater berätta om försvarets veteranverksamhet, livet på Arméstaben och reflektioner som sektorchef i Mali. Så hade vi nöjet att åter möta C I 19 vid traditionellt höstmöte och en middag i härlig kamratskap.
Bulletinen fortsätter att förnöja oss fyra gånger om året. Utsända och studerande regementskamrater har vidare ärat oss med både
medlemskap och närvaro på pubkvällarna, så glädjande.
Efter stridsvärdehöjande julfirande väntar traditionell Fraustadtmiddag och vårens pubaftnar (https://klubb19.wordpress.com)
i god ordning hälsar vi Dig välkommen när tillfälle ges! Sedan kan det inte nog understrykas hur mycket vi uppskattar den
goda kontakten med regementet.
Klubb 19 önskar alla kamrater vid regementet och i de andra kamratföreningarna en riktigt God Jul och ett Gott Nytt 2020!
Jan FT Mörtberg, ordförande - janft.mortberg@gmail.com

Pansarofficerarnas kamratförening - POK
Ännu ett år har förflutit och vi inser att nu är julen här och en tids ledighet stundar tillsammans med våra familjer. Hustaken och
träden tyngs ner av ett glittrande snötäcke som välkomnas av barnens skratt i pulkbacken. Ekorrarna duckar för snöbollar som
träffar deras träd under barnens snöbollskrig. På stans alla gator hastar vuxna fram för att köpa julklappar, julgranar, mat och
dryck som hör julen till. Sen tar förberedelserna vid i hemmen där maten tillreds, julklappar slås in och granar kläs med de mest
fantastiska juldekorationer. På julafton äter vi julgröt, skinka och köttbullar, tittar på Kalle Anka och hans vänner, öppnar julklappar
för att sedan sjunka ner i soffan för att bara umgås. Ta nu chansen och vila upp er med era nära och kära under stundande jul.
Till sist vill vi påminna alla medlemmar att anmäla er till den årliga julgransplundringen på officersmässen den 5 januari.
POK önskar Er alla en God Jul
Bengt Flodin, ordförande

Kamrat- och Veteranföreningen Blå dragoner
Under det gångna året har försvarsfrågan varit i fokus på många sätt. I våras presenterades Försvarsberedningens rapport,
Värnkraft och i november redovisades Försvarsmakten sin syn på genomförbarheten. Därtill har en bred politisk majoritet
i Riksdagen beslutat att tillföra ytterligare ekonomiska medel till försvarsanslaget från 2021.
Ur föreningens perspektiv är det positivt att såväl Värnkraft som FM yttrande ser en utveckling
av verksamheten i Arvidsjaur mot återupprättande av Norrlands dragonregemente (K 4).
2020 är det 40 år sedan Norrlands dragonregemente (K 4) invigdes Arvidsjaur, samtidigt som
förbandet åter fick regementsstatus. Självklart kommer detta att firas den 19 september 2020.
Förhoppningsvis finns då också en proposition till Riksdagen avseende försvarsbeslut för
perioden 2021 - 2025, som innebär att K 4 återupprättas 2022 som regemente.
God jul och Gott nytt år!
Bjarne Hald
Ordförande

Ing 3 kamratförening - Norrlandsingenjören
Julen närmar sig med stormsteg och det är åter dags att planera kamratföreningens verksamhet under 2020,
både för föreningsstyrelsen och för medlemmar. Nästa år är det 80 år sedan färjeolyckan i Armasjärvi, något som
särskiltnuppmärksammas genom Norrbottens regemente med stöd av kamratföreningen och andra. Planera redan
nu in den 24 oktober i almanackan.
Mer uppsluppen stämning kan det kanske bli vid kamratföreningens middagar, vi planerar som vanligt för en middag
under tidig höst och en traditionsenlig julmiddag. Utöver detta genomförs som vanligt torsdagsträffar vid OII samt ett
årsmöte den 26 mars, medlemmar får även Polarpionjären i brevlådan två gånger under året. Medlemskap löser man
enklast genom att betala in medlemsavgiften om 100 kr för ett år på plusgiro 161757-0. Glöm inte att ange namn och
adress.
Med dessa ord önskar Ing 3 kamratförenings styrelse alla medlemmar, båda gamla och blivande,
en riktig God Jul och ett Gott Nytt År!
Ing 3 Kamratförening, Box 9105, 961 19 BODEN.
Ben Påhlsson, ordförande
www.ing3kf.com

S 3 kamratförening
Det nya Historieverket tillika minnesbok om S 3 är klar för tryckning.
Boken kan nu förhandsbeställas för leverans i januari. Enklast gör du det genom en inbetalning
till plusgiro 17 88 87-6 med angivande av din adress. Priset är endast 300:- om du hämtar boken
i Boden eller 350:- inklusive porto för hemleverans med post. Till de 300 första beställarna
skickar vi även en CD, ”Norrlandsfärger”, innehållande 28 marscher med Arméns musikkår. Läs
om boken på vår hemsida www.s3kamrat.com där du också kan hitta föreningens aktiviteter.
Jag vill verkligen rekommendera boken för många timmars intressant läsning för såväl anställda,
värnpliktiga som för allmänt militärt intresserade. 550 sidor och över 600 illustrationer och foton
över en nästan 100 årig ledningssystemutbildning i Boden. Härutöver finns artiklar om bland
annat de krigsförband som S 3 ansvarade för och det ”sociala livet” på regementet.
God Jul och Gott Nytt År. Väl mött 2020.
Ulf Nordlander, ordförande

Föreningen P 5
Medlemmar,
Under 2019 har Föreningen P5 återigen varit med i en hel del evenemang tex Nationaldagen 6 juni, starten av Boden
Fortress Run, starten av Garnmilen, Garnisonens Dag men även en massa mindre visningar.
På skruvarfronten står som vanligt översyn på samtliga fordon men projektet renovering av Ltgb 938 (byte allt virke
på flaket mm) är en av de större. Bv48 och våra MC har också fått sig en översyn. Vid våra skruvartisdagar kommer det
relativt många, från rekryter vid Pbat till rutinerade skruvargubbar. Ca 10st/kväll!!
Vi återkommer med datum för årsmötet som kommer att ske under perioden februari/mars. Information om detta kommer
som vanligt via mail, info på vår hemsida och via facebook. Hemsidan www.foreningenp5.com kommer fortsättningsvis att
uppdateras och vi uppmanar även till användning av vår Facebook sida där dessa används
som informationsportal för vår verksamhet.
En God Jul och ett Gott Nytt År!
Anders Möller, ordförande Föreningen P5

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)

