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Är gi�  och har tre barn som är 16, 13 och 6 år. Jag är född 
och uppvuxen i ett samhälle som heter Pajala som ligger 
i Norrbotten. 

Flyttade e� er skoltiden till Dalarna, där jag bodde ett par 
år innan jag återvände till Norrbotten och då till Luleå.

Jag har arbetat som civilanställd på Norrbottens Flyg� ot-
tilj F 21 sedan augusti 2015. Började då på FMV och har i 
och med omorganisationen som skedde under 2018 gått 
över till FM i januari 2019. 

När jag började arbeta på FMV så hade jag en tjänst där 
jag arbetade med Teknisk Bokföring på JAS 39. E� er års-
ski� et 18/19 har jag bytt tjänst och arbetar idag som Mate-
rielplanerare på JAS 39, båda tjänsterna är på Flygsystem-
sektionen, Flygenheten.

Jag har en bakgrund som volleybollspelare och har varit 
aktiv till och från under åren. Under skoltiden och även 
några år e� er det, har jag spelat seriespel i Pajala IF samt 
i Västerbergslagens Volleybollklubb i Dalarna. 

Sedan blev det ett uppehåll när barnen var små fram till 
för något år sedan då jag tog upp spelandet igen. Idag hål-
ler jag igång volleybollen genom motionsspel och någon 
turnering då och då. Tillsammans med några andra tidi-
gare aktiva volleybollspelare så försöker vi träna ihop så 
o� a det går och vi gör det för att det är så roligt att spela 
volleyboll och så är det en bra motionsform. 

Tankar om framtiden
Som ledamot i FCIF:s styrelse ser jag fram emot att få 
arbeta med alla aktiviteter som FCIF arrangerar. Jag hop-

pas och tror att jag kan bidra med energi, tankar och 
idéer till verksamheten och vara delaktig i utvecklingen 
framåt.

Jag anser att motion i alla former och nivåer är en av livets 
stora stöttestenar för ett gott välmående, både fysiskt och 
psykiskt. Det ger gemenskap och välmående på många 
plan.

Därför vill jag vara med och bidra till att idrott och 
motion fortsätter att vara viktigt och något som indivi-
den, laget och/eller arbetsplatsen anser vara positivt och 
prioriterat.

Om vi genom vårt arbete kan fortsätta att göra det intres-
sant och roligt så tror jag att vi kan engagera än � er att 
delta i våra arrangemang runt om i landet.

LEDAREN HEMMABANESKYTTE MED LUFTVAPEN

e-post
forsvarsidrott@gmail.com

ansvarig utgivare
Ann-So� e Schön

telefon
073-849 87 25

redaktion
Per Wikström, Ingrid Ärfström

tryck
FM HRC/Stöd & service/Gra� sk produktion

internet
www.fcif.seR
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formgivare
Ingrid Ärfström

Omslagsbild: Det ska börjas i tid, Ranja Melen Insulander, åtta månader provsitter pappa Dans cykel. Foto: Ingrid Ärfström

Hej!
Jag heter Jessica Lantto Jatko, är 43 år och bor i Gammelstad, Luleå.

Stort TACK för de tidningar jag fått in från er ute i landet, men jag skulle vilja att ni fortsätter att leta 
bland era tidningar, eller kollar med någon som ni känner, som har många tidningar i sin garderob eller 
på vinden. Efter inventering av FCIF arkiv så saknas följande försvarsidrottstidningar, föhoppningsvis är 
snart samlingen komplett.

Nr 3–1975    Nr 3–1976    Nr 4–2008
Dessutom saknas det följande tidningar/böcker till kungliga biblioteket i Stockholm 
och universitetsbiblio teket i Lund, där de ska förvaras för all framtid.

Nr 1, 3 & 4 1998 Nr 1, 2, 3 & 4 1999 Nr 1, 2, 3 & 4 2000 Nr 1, 2, 3 & 4 2001

Nr 1 2002 Nr 1, 3 & 4 2004 Nr 2 2006 Nr 3 2011

Skickas till följande adress:
Försvarets Civila Idrottsförbund, c/o Per Wikström, Björnbarkmansväg 1, 148 32 Ösmo

EFTERLYSNING

Skytte på hemmabanor ökar från år till år, vilket är 
mycket glädjande. 11 skyttar deltog i lu� pistol och 60 
skyttar gjorde upp och segern i lu� gevär. Hoppas att 
det blir lika många eller � era som kommer att ställa 
upp på nästa hemmabane skytte, som sker under maj 
och juni.

FM Gotland CIF kommer att nästa år genomföra en 
lokal tävling och bjuda in alla föreningar, för att vi 
ska komma tillbaka och genomföra skytte som mäs-
terskapstävling inom FCIF.

Fullständiga resultatlistor kommer att � nna på 
FCIF:s hemsida: www.fcif.se

Årets segrare i luftpistol
Klass 1 Peter Nordgren  |  FRA MIK

Klass 3 Anete Siena FM Gotland CIF

Lag FM Gotland CIF  |  Magnus Fransson, Anete Siena 
och William Hugenfält

Årets segrare i luftgevär
Klass 1 Anders Staaf  |  LG IF

Klass 2 Johan Borg  |  LG IF

Klass 3 Jan Johansson  |  AT Fritid

Lag FM Gotland CIF  |  Eva Nordgren, Magnus Fransson 
och Thony Olsson

PER WIKSTRÖM
KANSLICHEF

FCIF:s skytte på hemmabanor med 
luftvapen
Årets hemmabaneskytte under januari och februari ökade i år också och samlade 67 
skyttar från sju föreningar.
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Sju taggade FUSK-medlemmar lämnade Umeå till för-
del för Hemavan för att utöva vintersport under tre 
dagar. Det blev tre dagar sprängfyllda med rörelseglädje; 
längdskidor, slalom, toppturande, löpning, skicrosstäv-
ling och o�piståkning. Det blev också sköna uteluncher 
i grävda gropar, värmande luncher på slalomanlägg-
ningens restauranger, a�erski på hotellet och gemen-
samt lagade middagar i stugan. 

Äntligen! Fredagsmorgon och solen skiner. Vi vaknar 
till do�en av nybryggt ka�e. Christian, som är den mest 
morgonpigga i gänget, har kokat gröt och ägg och �xat 
frukost så det är bara för oss andra att sätta oss till dukat 
bord. Vi smider lite planer för dagen och Christian, Per 
och Håkan som bestämt sig för att gå på topptur förbe-
reder sina luncher medan vi andra tar på ryggskyddet 
och spänner sista spännet på pjäxorna. Gruppen delas 
naturligt in i två grupper, där Pär, Tomas, David och  

Lillemor beger sig ut i pisterna för att känna fartvinden 
vina. 

Vi åker upp med den nya gondolen och susar ner i 
Hemavans backar. Pisterna är perfekta! Perfekt hårda, 
utan att vara isiga.  Vi övar på våra carvingsvängar tills 
det bränner i låren och det är dags för lunch. 

E�er lunch övningsåker vi skicrossbanan varv på varv. 
Vi utvärderar hoppen och vilken startfålla som ger bästa 
starten. Vi leker helt enkelt och de små hornen börjar 
sakta men säkert växa.

Vi håller kontakten under dagen och får löpande upp-
dateringar för hur det går för den andra gruppen, de 
som begav sig ut på topptur, och som väntat går ingen 
nöd på dem heller. Det visade sig att toppturarna hade 
valt att ta bilen till dammen vid Umfors och därifrån i 

FUSK drar till �ällen

strålande solsken och med vinden i ryggen gått rakaste 
vägen upp på toppen Gemken i Art�ällsmassivet. Från 
Gemken vandrade de raskt vidare till Art�ällets högsta 
topp på 1471 meter och tog där sitt första åk i en sol-
gassande sydostslutning. Deras dag avslutades med ett 
långt åk från en topp på 1421 meter och hela vägen ner 
till dammen.

När dagen närmar sig sitt slut trä�as vi alla på hotel-
lets a�erski där vi dansar och sjunger med till klassiska 
a�erski-låtar. 

Sakta men säkert rör vi oss sedan hemåt mot stugan där 
vi äter gott och umgås tills det är dags att krypa till kojs. 

Nästa dag, lördag, är den stora tävlingsdagen. Vi startar 
dagen på samma sätt, Christian dukar fram frukost och 
vi delar upp oss. Idag följer Per med ut i pisten medan 
Christian och Håkan går på ytterligare toppturer i Kobå-
set. Vädret är lite ostadigt och det skulle senare under 
dagen visa sig att toppturarna fått problem med sikten 
på �ället och blivit tvungna att gräva ner sig i väntan på 

bättre sikt för att riktigt kunna stå på i åket. Väntan blev 
som tur var kort och de hade under e�ermiddagen åkt 
ner mot Viterskalsstugan och hem. Trots busvädret på 
topparna var pisterna fortfarande �na.

Tyvärr så åkte Pär, Lillemor och David ut i sina respek-
tive första heat medan Tomas tog sig vidare till semi�-
nal. En stor hejarklack till trots så slutade Tomas trea i 
semi�nalen. 

Tomas kommentar e�er loppet:
-Tyvärr �ck jag en dålig start då jag fastnade med trugan 
i startgrinden. Jag var nära att hinna ikapp, men tyvärr 
så hade de tyngre norrmännen fått upp lite för hög fart.

På söndagsmorgon så singlade snö�ingorna ner utanför 
fönstret. Vi bestämde oss alla för att följas ut och åka li�-
buren skidåkning. Snöfallet mjukade upp o�pisten som 
tidigare varit vindpinad och hård, men nu var den änt-
ligen riktigt �n! 

Med �na o�piståk i både björkskog och från toppen av 
kungsli�en tackar vi för detta år och laddar för nästa 
upplaga av FUSK drar till �ällen! 

LILLEMOR ÖREBRAND
ORDFÖRANDE FUSK

Äntligen var det dags för första upplagan av den årliga �äll-
resan ”FUSK drar till �ällen!”

Håkan njuter av toppturen 
i solskenet.

Fyra taggade FUSKare (Tomas, David, 
Lillemor, Pär) laddar för skicrosstävling.

David känner på snön.  
(fotografen Lillemor får också känna på den…) Christian och Per på väg uppför Gemken

Lillemor, Tomas, Christian, Håkan, Pär och David vilar benen i gondolen.
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Året är 1598 och Sveriges sista inbördeskrig avgjordes 
vid Stångebro och utspelades mellan hertig Karl och 
Sigismund, kung av Sverige och Polen. Det kom att kall-
las för slaget vid Stångebro. På ena sidan Stångån stod 
protestanterna och den andra sidan de svenska katoli-
kerna men Sigismund var dessutom hertig Karls bror-
son så det fanns medlemmar ur samma familj stridan-
des båda sidorna. Även naturen spelade de stridande ett 
spratt och en tjock dimma steg upp från Stångån. Her-
tig Karl hade studerat � endens rörelseschema och anföll 
Sigismund vid rätt tillfällen och striden utspelades vi de 
2 broar som gick över Stångån. Hertig Karl vann slaget 
vid lilla Stångebro och Sigismund pressade hertig Karls 
män vid stora Stångebro men Karls män anslöt från lilla 

Stångebro och Sigismund led ett stort nederlag. Sigis-
mund tvingades till att begära vapenstillestånd och tu� a 
förhandlingar inleddes mellan parterna. E� er de tu� a 
förhandlingarna trä� ades Hertig karl och Sigismund på 
Linköpings slott för en middag. Många av Sigismunds 
adelsmän tillfångatogs och avrättades under Linköpings 
blodbad år 1600.

Nu måste dock historieböckerna skrivas om igen för 
2019 hölls ytterligare ett krig vid Stångebro. Även om 
beväpningen och grupperingarna skilde sig åt så fanns 
känslorna där ibland och likheterna i båda historierna 
är slående så här 421 år senare! 

Förbundsmästerskap i Innebandy 
i Linköping

HAIF 1 tog hem årets seger i FCIF Innebandymästerskap. Främre raden från vänster: Hans Myrbäck, Patrik Näppi, Caroline Westin, Per Larsson. Bakre 
raden från vänster: Peter Edfors, Marcus Hermansson, Emelie Wassberg, Sara Modin, Olivia Öholm, Klaes Noren. Saknas på bilden: Jimmie Broth.

Till en början var ljuset dunkelt och avsaknaden av linjer 
förvillade � enden men klarnade allt e� ersom striderna 
tilltog. Två av dagens grupperingar kom från samma 
arbetsplats men kom att bli bittra konkurrenter under 
slutstridens avgörande. Även trossen fanns på plats i 
form av en Matverkstad och gatukök. Man gjorde allt 
för att få � enden på fall men olika taktiska rörelser och 
ibland blev det rörigt för både � enden och de egna 
trupperna. E� er genomförda strider samlades de över-
levande för en trevlig kamratmiddag. 

Grundspelet avgjordes i Linköpings sportcenter. Lagen 
delades upp i två grupper där man spelade enkelserie, 
där det två bästa gick till semi� nal och övriga till place-
ringsspel. Sammanlagt så blev det 27 matcher innan det 
korades ett mästarlag 2019.

Grupp 1 Grupp 2
HAIF 1 HAIF 2

FMCL F7 CIF

FM GOTLAND CIF FFL

BGIF FC IF

EGIF FIKA

Grupp 1
Grupp 1 avgjordes först när gruppspelets sista match 
skulle avgöras. HAIF 1 var då redan klara seriesegrare 
men platserna 2-4 stod och vägde i den jämna gruppen. 
Om BGIF skulle vinna sista matchen så hade vi tre lag 
på fyra poäng och det spekulerades vilt om målskill-
nader och till slut vann BGIF över FMCL med 6-3 och 
knep den åtråvärda andraplatsen i tabellen på målskill-
nad.

Sluttabellen grupp 1
HAIF 1 4 0 0 12- 7 8

BGIF 2 0 2 9-6 4

FM GOTLAND CIF 2 0 2 12-10 4

EGIF 2 0 2 8- 8 4

FMCL 0 0 4 10-20 0

FFL spelade hem en silvermedalj. Främre raden från vänster: Mikael Hjulström, Gunnar Fors, Per Lundström, Viktor Söderberg, Mattias Holst. Mellan-
raden från vänster: Malin Munkhammar, Jenny Thelin, Erika Pirilä, Kicki Markström. Bakre raden från Vänster: Leif Köhler, Jonatan Köhler, Henrik Kuop-
pala, Markus Jakko, Pernilla Munkhammar.Guldmedaljörer – HAIF 1  

Silvermedaljörer – FFL  
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Grupp 2
Grupp 2 var lite ojämnare men bjöd ändå på jämnt spel. 
FFL stod som segrare e� er ett imponerande målvakts-
spel och bara 4 insläppta mål. 

Sluttabellen grupp 2
FFL 4 0 0 14- 4 8

HAIF 2 2 1 1 14- 12 5

FC IF 2 1 1 7- 7 5

F7 CIF 1 0 3 10-11 2

FIKA 0 0 4 6-17 0

E� er gruppspelet så samlades alla 10 lagen för medalj- 
och placeringsspel.

Placeringsmatch 9-10
FMCL – FIKA = 3-4

Avgjordes mellan FMCL och FIKA i en jämn match 
som långsamt böljade fram och tillbaka utan några 
hetare drabbningar som gjorde att sekretariatet bom-
made det avgörande målet där FIKA gänget till slut stod 
som segrare med udda målet.

Placeringsmatch 7 – 8
EGIF – F7 CIF = 6-1

Enköpingslaget hade vunnit två och förlorat två 
matcher under dagen. Såtenäsgänget gick från botten-
läge till toppläge under förra turneringen och började 
dagen storartat med toppläge e� er första matchen som 
vanns övertygande men tyvärr så gjorde man tvärtom 
i årets turnering och gick från toppläge till bottenläge 
under dagen med tre förluster i gruppspelet. Med siktet 
inställd på revansch till placeringsmatchen tog man sig 
an EGIF som tog vara på chansen och vann på ett bättre 
lagspel från första sekunden till matchens slut.

Placeringsmatch 5-6 
FM Gotland CIF – FC IF = 4-0 

Gotlänningarna vann övertygande över Linköping som 
borde ha dragit fördel av hemmaplan samt uppskattade 
mutor till domare och funktionärer. Ryktet gör gällande 
att FC IF redan hade påbörjat förfesten och missat att 
man hade en match kvar, kan möjligen vara en bort-
förklaring av hemmaplansnervositeten samt underskat-

Bakre raden från vänster: Jenny Öberg, Mats Granvik, Philip Tiding, Magnus Larsson och Louise Andersson. Främre raden från vänster:  Nina Westerberg, 
Andreas Wilson, Roland Tiensuu, Kim Lundqvist och Björn Niklasson

Nedre raden från vänster: Åke Sandström, Paulina Riström, Krister Larsson. 
Mellan raden från vänster: Berth Samuelsson, Jenny Strang, Pirre Boström, 
Maria Jakobsson, Anna Strömberg, Cristina Jakobsson. Bakre raden från 
vänster: Mikael Ylinenpää, Mikael Andersson, Kjell-Åke Enkvist, Torbjörn 
Berg, Kjell Isaksson.

BGIF

Bronsmedaljörer – HAIF 2  

Främre raden från vänster: Kristina Brante, Andis Visnevskis, Nicklas 
Andersson, Angelica Malmros, William Hogenfält. Bakre raden från väns-
ter: Magnus Fransson, Jessica Larsdotter, Madeleine Pettersson, Patrik 
Wedin, Sam Hogenfält, Jacob Wallin, Tommy Dehlin, Anete Seina.

FM GOTLAND CIF

tande av motståndet. FM Gotland CIF var det bättre 
laget under placeringsmatchen och vann rättvist.

Semi� nal 1
HAIF 1 – HAIF 2 = 2-2 (1-0 på stra� ar)

De båda Hårs� ärdenslagen bjöd upp till en tu�  kamp. 
Elis ”Tischonov” Andersson speltaktik genomskådades 
dock av båda lagen och spelet böljade fram och tillbaka 
med många målchanser. Det krävdes ett avgörande på 
stra� ar där HAIF 1 drog det längsta strået.

Semi� nal 2
BGIF – FFL = 1-1 (3-2 efter avgörande på stra� ar)

Det blev ett jämnt och spännande norrlandsderby 
mellan Boden och Luleå. BGIF tog ledningen och såg 
ut att gå segrande tills 10 sekunder återstod av matchen 
då FFL kvitterade!! Matchen � ck även här avgöras på 
stra� ar, något som båda lagen måste lägga in som ett 
viktigt träningsmoment i sin framtida träningsplane-
ring. E� er 5 omgångar med stra� ar var det 2-2 och � er 
stra� ar behövdes men FFL segrade till slut.

Placeringsmatch 3-4
HAIF 2 – BG IF = 3-0

Då Bodensarna äntligen � ck spela två matcher på raken 
och inte hann stelna till mellan matcherna, då detta var 
det stora problemet under gruppspelet med anledning 
av den imponerande höga medelåldern. Medelåldern 
var förmodligen problemet då även orken tröt under 
bronsmatchen där HAIF 2 knep bronspengen.

Final
HAIF 1 – FFL = 2-0

Det blev de båda seriesegrarna som möttes i � nalen. Det 
blev en mycket underhållande match där båda � nalis-
terna gått obesegrade fram till � nalen. HAIF 1 lycka des 
bäst i � nalen med att hålla ihop lagdelarna och vann till 
slut � nalen.

REPORTAGET FRÅN SPEC FLYG GOIF
NIKLAS GRANLUND

ANNA GRANLUND
JOHAN STARBERG

ÅSA STARBERG

Nedre rad: Paul Brobäck. Mellan raden från vänster: Janne Peltola, 
Carina Granetoft, Susanne Anckarman, Angela Öhgren, Linda Karlsson. 
Övre raden från vänster: Mikael Björk, Louise Lennartsson, Vilhelm Sand-
borg, Tomas Löfgren, Peter Carlsson, Johan Carlsson, Åsa Helenius.

FC IF
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Nedre raden från vänster: Rohbin Berg, Philip Stranqvist. Mellan raden 
från vänster: Emelie Molén Eskhult, Madeleine Gelin, Emelie Olesjö, 
Kristo� er Norén. Övre raden från vänster: Peter Kilström, Pelle Wretling, 
Robin Hedrén, Tobias Brönstad, Mattis Hitula. 

Nedre raden: Niklas Erixon Mellan raden från vänster: Carina Melin, Emil 
Dahlgren, So� a Gustafsson. Övre raden från vänster: Anne Blomqvist, 
Erika Wallenlöv, Kristina Person, Daniel Stendahl, Pontus Spjut, Paul 
Hallman, Pontus Kalander, Joakim Åhfeldt.

Nedre raden: Niklas Fransson. Mellan raden från vänster: Annelie Krantz, 
Maja Andersson, Johanna Granli, Rikard Paulsson. Övre raden från vänster: 
Mattis Granli, Johan Bodin, Martin Wedner, Per Karlsson, Johan Idehaag, 
Per Hansson.

Från vänster nedre raden: Elin Pettersson Högstedt, Helena Johansson,
Jakob Norström, Jimmy Lind, Rasmus Sjökvist, Anton Dahl. Övre raden 
från vänster: Fredrik Idling, Viktor Håkansson, Carola Ojala, Stina Antila, 
Ted Helgstrand, Daniel Redén, Victor Jonasson.

F 7 CIF

FMCL 

EGIF

FIKA

Behöver ni hjälp med resor/boende? Kontakta oss!
Vi ser till att din förening får de bästa priserna och kan dessutom erbjuda en helhetslösning vid FCIF arrangemang.

Företagsresor  |  Kungsgatan 19  |  961 61 Boden  |  Tel: 0921-177-40  |  070-212 22 22  |  E-post: erling@foretagsresor.nu  |  info@foretagsresor.nu  |  groups@foretagsresor.nu

För sjunde året i rad arrangerade FOI i Umeå Sport Klubb 
(FUSK) den årligt återkommande FUSK Invitational Fut-
sal Cup (FIF-Cup) i Sporthushallens lokaler i Umeå den 
31 mars. Cupen har sedan dess tillkomst lockat futsal-
lag främst från Umeå-regionen för att under en dag spela 
futsal enligt gällande nationella regler och erfarna futsal-
domares överblick. Lag av varierande karaktär ställer upp i 
cupen, från sammansvetsade erfarna spelare till nybörjare 
som vill prova på sporten, oavsett ålder och kön.

Intresset för årets FIF-cup var något lägre än tidigare år 
vilket ledde till att cupen genomfördes med åtta lag. Total-
försvarets forskningsinstitut (FOI) ställde upp med två lag 
i cupen, varav det ena var ett mixat lag tillsammans med 
Bygdeå GIF 3. Trots gruppspelsvinst för FUSK-laget blev 
laget dock utslaget av förra årets cup-mästare Kung Jens i 
kvarts� nalen. 

E� er 18 spelade matcher stod kampen om årets titel mel-
lan förra årets segrare Kung Jens och det lite oväntade 

� nallaget Umeå LIV. Kung Jens visade sin höga klass som 
futsal-lag och krossade motståndet i � nalen med hela 7-0. 
Kung Jens tog därmed sin andra titel i följd som FIF-cup 
mästare.

Liksom tidigare år var stämningen på topp under cupen, 
spelarinsatserna mycket disciplinerade och cupen genom-
fördes utan några skador eller utdelade röda kort. Tack 
vare FUSK-organisationens � itiga medarbetare och det 
rutinerade domarparet genomfördes cupen helt enligt 
programplan. 

Insatserna kopplat till årets FIF-cup har nu övergått till ett 
fokus på årets sjumanna-spel i korpens utomhus fotbolls-
serie. Beslut om FUSK ska organisera FIF-cup 2020 tas 
under hösten 2019. Eventuell inbjudan till nästa cup kom-
mer isåfall att skickas ut e� er årsski� et 2019/2020.

MAGNUS NORMARK
FOI CBRN SKYDD OCH SÄKERHET, UMEÅ

FUSK Invitational Futsal Cup 2019

Vinnande lag Kung Jens. Bakre raden från vänster: Joel Hultdin, Eli Frykholm, Mattias Käller, Simon Lindgren, Andreas Pettersson. Främre raden från 
vänster: Wilmer Prentius, Jonas Stenberg, Junior, Johannes Pettersson och Robin Nordahl.
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KLUBBMÄSTERSKAP FM ENDURO  |  ENKÖPINGKLUBBMÄSTERSKAP FM ENDURO  |  ENKÖPING

Ett bildsvep från klubbmästerskap FM Enduro som gick av 
stapeln i Enköping den 30 mars.  
Foto: Ingrid & Peter Ärfström

Kompletta resultatlistor från tävlingen �nns FCIF hemsida.

Familjen Görl, har en sak gemensamt, att åka 
så fort som möjligt i skogen.

Emilia Eriksson, 7 år 
kommer säkert åka 
själv om några år.

Skruva cykel måste man göra själv.

Förväntansfulla enduroförare innan start

Taktiksnack innan start Klara, färdiga, kör!

Det gäller att köra så 
snabbt runt banan som 
möjligt! Provkör banan

Det gäller att ha bra balans

Snabbt ska det gå! Kuperad terräng.
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Tävlingsklassen släpptes iväg vid 08:15 från 
värnplikts parkeringen och Daniel Jans-
son visade tidigt att här skulle det bli kör-
ning. Det var en stark triss som låg i täten 
av tävlingsklassen hela vägen. E� er ca fyra 
mil släppte den första. Då låg två kvar i tät-
klungan och det hela avgjordes med en ena-
stående spurt av Daniel Jansson på allén 
fram till målgång vid vakten. 

Motionsklassen som cyklade 28 km cyk-
lade i en härlig gemenskap längs natur-
sköna vägar runt Uppsala. Ett � kastopp 
vid Åkerby kyrka var ett trevligt avbrott i 
cyklingen. 

Både tävlingsklass och motionsklass 
kom i mål ungefär samtidigt och då var det 
� ka, prisutdelning och utlottning av priser i 
anslutning till idrottshallen.

Det var en mycket trevlig förmiddag med 
fantastiskt väder och väldigt trevligt med 
folk från hela garnisonen som cyklar till-
sammans. 

Idrott bygger gemenskap och gränsö-
verskridande sammanhållning.

OLA CARELL
C IDROTT

ÄRNATRAMPET  |  UPPSALAÅRSMÖTE  |  STOCKHOLM

Fredag morgon den 24 maj gick Ärnatrampet 
av stapeln runt Uppsala Garnison

Motionsgäng redo för 
2,8 mil cykling

Pristagare i tävlingsklassen

I början av april som brukligt är i FCIF så 
genomfördes förbundets årsmöte och som 
tidigare år så var vi på Victorias Örlogshem 
i Stockholm.

Det var en bra uppslutning av före-
ningar närvarande men vi hoppas alltid att 
det ska vara ännu � er som kommer. Här 
� nns möjligheten att höra resonemang 
av seende verksamhet som varit och som 
komma skall. Alla nytänkande idéer och 
tankar är alltid välkomna och vid årsmötet 
är det ett ypperligt tillfälle att pröva dem.

FCIF sekreterare Jennie Hallberg har 
e� er några år i styrelsen valt att sluta, vilket 
vi givetvis tycker är tråkigt men tackar Jennie 
för hennes � na styrelsearbete generellt och 
med sekreteraruppgi� en i synnerhet. Det är 
ett viktigt arbete i styrelsen att vara sekre-
terare.

FCIF valberedning har återigen gjort ett 
bra jobb och deras arbete har resulte-
rat i två nya styrelsemedlemmar. Vi hälsar 
Jessica Lantto-Jatko från F 21 IF välkom-
men som ordinarie styrelseledamot samt 
Karin Carlsson från MSB i Karlstad som 
återvänder e� er några års bortavaro och nu 
invaldes som suppleant i styrelsen.

Vid årsmötet delar vi även ut, sedan ett 
antal år tillbaka, FCIF utmärkelsen ”Årets 
prestation” till någon/några som gjort något 
extra som styrelsen vill uppmärksamma. 
För år 2018 har följande tilldelats utmär-
kelsen.

− F 7 Idrottsförening från Såtenäs som 
ly�  fram skytte på hemmabana med ett 
stort antal deltagare.

−Mikael Pihl och Mikael Karlsson från 
(HAIF) Hårs� ärdens Allmänna Idrotts-

förening som i många året tävlat i FCIF 
Golf med goda resultat samt att det alltid 
har ha�  en positiv och trevlig anda mot 
samtliga deltagare.

E� er årsmötets avslut äter vi en gemen-
sam lunch och får där möjlighet att ytterli-
gare nätverka med varandra. Att trä� a andra 
från våra olika föreningar och skapa kon-
takter kan ge idéer till att utveckla verksam-
heten hemma på den egna arbetsplatsen. 

Vi lever FCIF andan att vi tillsammans 
skapar trivsel, utveckling och de stora vins-
terna.

MARINA LÖVGREN
ANN-SOFIE SCHÖN

Förbundets årsmöte 2019

Tjugo personer deltog i olika klasserna, tävlingsklass 60 km och motionsklass 28 km.

Deltagarna i förbundsmötet är glada efter genomfört möte.

Ann-So� e Schön delar ut årets prestation till 
Mikael Karlsson och Mikael Pihl från HAIF.

Kjell Strömberg F 7 tar emot föreningens 
pris för årets prestation.
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BOULEMÄSTERSKAP  |  ARBOGABOULEMÄSTERSKAP  |  ARBOGA

Vädret till trots så är uppfattningen 
att de � esta hade en trevlig lördag på 
parkeringen utanför SAAB i Arboga. 
Det fanns ju ett tält att stå i och det 
fanns varmt ka� e och goda, hem-
bakta kakor att värma sig med. Vi 
hade i alla fall tur med vädret på fre-
dagskvällen, när vi grillade hambur-
gare och på söndagen, under place-
ringsspelet, då solen var framme.

I år spelade vi e� er ett spelsätt som 
heter Monrad, vilket, enkelt uttryckt, 
är att varje match bara � ck hålla på 
i 60 min. Vi provade detta spelsätt 
för att vi skulle kunna hålla tidpla-
nen och att alla skulle börja och sluta 
samtidigt. Naturligtvis � nns det både 

för- och nackdelar med detta och en 
del tyckte om det och en del inte. 
Med det här spelsättet visste man 
inte i förväg vilka lag man skulle 
spela mot, det avgjordes e� er varje 
match och Wicke � ck arbeta hårt i 
sekretariatet e� er varje omgång.

Banorna blev vattenfyllda under lör-
dagen, men torkade snabbt upp till 
söndagen så det var väldigt varie-
rande underlag och kloten rullade 
kanske inte riktigt som alla ville.

Alla verkade dock vara nöjda och till 
kvällen samlades vi på restau rang 
Gyllene Balken för kamratmiddag 
och dans. 

Tack vare att vi spelade enligt Monrad 
så var vi klara redan till lunch på sön-
dagen och då stod HAIF 1med Stig-
björn Hellman, Annette Wallin och 
Rikard Söderlund som segrare, e� er 
att ha besegrat FM Gotland CIF 1
i � nalen. Trea blev FIKA 1, vilket var 
en överraskning för alla inblandade.

Tack alla inblandade (deltagare som 
funktionärer) för att ni hjälpte till att 
göra detta till en så trevlig tävling!

JENNY & JENNIE
 FIK ARBOGA

Sol, lite stackmoln och 
ca 20 grader varmt…
Det hade varit skönt, men tyvärr � ck årets bouleturnéring en 
något blötare inramning! 

En backspegel över bouelplanerna Boule väder

Vem är närmast?

Peter, varför ligger mina 
klot längst från lillen?

Åsa älskar bouleBengt � ög för långt igen

Peggie undra vems klot som 
ligger så långt från dom andra...

Siwan frågar Anders, 
är vi närmast?

Kicki undrar, var landade jag?Kicki undrar, var landade jag?

Mats, jag är inte bitter Carina lägger in Kocentration av Ann
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BOULEMÄSTERSKAP  |  ARBOGABOULEMÄSTERSKAP  |  ARBOGA

Guld till HAIF 1 
Stigbjörn Hellman, Annette Wallin och Rickard Söderlund

Brons till FIKA 1
Åke Falk, Jennie Hallberg, 
Jenny Boström

Silver till FM GOTLAND CIF 1 
Lars Hallberg, Aina Olofsson och  
Björn Ivarsson

Frank mäter in klotet

Thomas, nä du Frank vi är närmast

Lars, mäter utan darr

Wicke skyddar hjässan

Frank lägger in

Åskådarna njuter av � nalerna

Åke, Jennie och Jenny, 
vi var först till tretton

Jennie njuter av 
publikens jubel

Bengt säger till Jennie, 
nu får ni inga � er poäng

Klart för match om tredje 
pris mellan FIKA och F14

Marcus, måttbandet 
räcker inte

Stickan frågar, var är lillen?

FFL och F21 letar 
efter lillen

Rickard säger att hans klot är 
närmast

Wicke har koll på tiden

Medaljbordet blänker
Dubbelt upp, prisutdelare 
och bronsmedaljörer
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ORIENTERINGSTÄVLING  |  FUSK ORIENTERINGSTÄVLING  |  FUSK

FUSK, som är en förkortning för FOI Umeå Sportklubb 
har de senaste tre åren arrangerat orienteringstävlingar 
runt om Umeå med stöttning från FCIF. 2019 års FUSK 
Orientering gick av stapeln den 4:e juni och avgjordes i 
Röbäcks-skogen strax utanför Umeå.

Ett orienteringsarrangemang bygger på en gedigen 
funktionärsinsats med allt ifrån banläggning, att sätta 
ut kontroller och stämplingsenheter (Sportident) och 
att sköta den elektroniska tidtagningen. Redan vid kon-
trollutsättningen så blev det tydligt för funktionärerna 
från FOI Umeå och Umeå orienteringsklubb att förut-
sättningarna för löparna var goda men med en rejält 
blöt terräng. Något som löparna också vittnade om med 
mycket mjölksyra e� er vägval över myr och gammal 
utdikad åkermark.

FUSK Orienteringen lockade nio löpare till start varav 
sju tog sig i mål med godkänd stämpling vid avläs-
ningen. Många � na insatser i skogen där bland annat 
Sandra Lindberg var snabbast på den tekniskt svåra 
ÖM8 banan, Lina � ors tog en stabil seger på ÖM5, Lil-
lemor Örebrand var snabb och � xade ÖM3 banan utan 

problem och Tomas Bergström tog segern på ÖM10 
och kanske stressade Christian Lejon till misstag.

Omkring 40 kontroller fanns utplacerade i skogen och 
löparna kunde välja mellan sex olika banor. Banorna 
läggs alltid utifrån riktlinjer om längd och orienterings-
teknisk svårighet och spänner från en nivå som mot-
svarar tävlingsbanor för elit till banor där löparna hela 
tiden kan följa en ledstång, det vill säga en tydlig för-
hållningspunkt som t.ex. en kra� ledning eller en stig. 
Genom att fokusera klassindelningen på teknisk färdig-
het och längd på banan (snarare än ålder och gender) så 
erbjuder orienteringen en bana för alla att testa sin för-
måga och kanske utmana sig själv.

Banorna som sattes för FUSK orienteringen öppnade 
senare på kvällen för allmänheten i formatet Motions-
orientering och då med över 100 löpare som tog sig an 
skogarna kring Röbäck. Till nästa år hoppas vi på ännu 
� er löpare som vågar ge sig ut i skogen med karta och 
kompass.

JOHANNA THELAUS

FUSK arrangerade Orienteringstävling i 
Röbäcks skogar utanför Umeå

En glad Lina är i  mål.

Tomas och Christian pustar ut efter målgången

Det gäller att hitta alla kontoroller på kartan.

Förberedelser.      

Linnea springer i mål. 

Johanna förbereder dagens orientering. Foto: Lillemor Örebrand
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FFK IF JAKTSTART  |  KARLSBORG RACKETLÄGER & SKYTTE PÅ HEMMABANOR

Årets hemmabane skytte utomhus under 
maj och juni är nu klart och samlade 48 
skyttar från sju föreningar.

Det som är helt underbart är att pistolskyttet har ökat 
bland våra föreningar och F 16 pistolskytteklubb är åter 
med oss i full skala med � est deltagare.

Som jag ser på det hela är att, FCIF mästerskap i pistol 
som ligger vilande är dags att väcka upp och åter genom-
föra som mästerskap i vårt tävlingsprogram.

Det som backade mot föregående år var gevärs skytte 
med endast en deltagare. Jag var i kontakt med Kock-
ums IF som har ha�  � est deltagare varje år och på grund 
av tidsbrist, har man ej kunnat genomföra årets skytte.

Pistol
Peter Nordgren FRA MIK vann klassen, men det var 
jämt i toppen, där tvåan Magnus Fransson FM Gotland 
CIF och Håkan Sjöberg FMV Sport inte var så längt 
e� er.

Lagtävlingen vanns av, Magnus Fransson, Anete Seina 
och � ony Olsson från FM Gotland CIF.

Gevär
Vinnarna i klassen blev, KE: Åke Arbrink FMV Sport.

Utbetalningar från skyttet kommer att ske till respek-
tive förening. Fullständiga resultatlistor � nns på FCIF:s 
hemsida: www.fcif.se

Praktik varvas med teoripass där vi tar upp vad FCIF står för 
och hur vi ska utvecklas mot framtida idrottsevenemang

Anmäl er senast den 15 september. Max 2 personer/förening.
Inbjudan � nns på vår hemsida

Prova på 
bordtennis, badminton

Racketläger

22–24 november i Uppsala

Vi kommer också att prova på och ha 
den första försökstävlingen i padel.

Majoriteten av deltagare hade året innan, genomfört jaktstart 
i både fem km och 10 km, och nu gick det ut på att få en för-
bättrad tid. De deltagare som hade 10 km terränglöpning � ck 
starta först. På grund av värmen � ck två deltagare bryta i 10 km 
terränglöpning.

Niila Klingvall blev årets vinnare av jaktstart fem km som 
kom först i mål på 24 min 09 sek. Vinnaren av jaktstart 10 km var 
ordförande i FFK IF, Paul Nyberg som sprang på 48 min 24 sek 
trots värmen. Priset för årets förbättring från föregående år gick 
till Kenth Gustavsson.

FFK IF Jaktstart 
– 5 och 10 km terränglöpning
Den 5 juni, i 30° värme och strålande solsken, ge-
nomförde tio stycken tappra deltagare jaktstart i 
terränglöpning. 

Niila Klingvall, årets vinnare 
i jaktstart 5 km.

FCIF:s skytte på hemmabanor med 
pistol och gevär 2019-05-02–06-28

Kent Gustavsson som vann 
årets förbättring.

Odd Sundqvist med vinnaren av jakt-
start 10 km, Paul Nyberg, i bak grunden.

Vila i blåbärsriset.



Försvarsidrott • nr 1 | 2019 Försvarsidrott • nr 1 | 201924 25    

PROGRAM 2019FCIF KORSORD

FOLKSAM – INFORMATION TILL ALLA FÖRENINGAR
I samband med att ni ska genomföra idrottsevenemang som FCIF arrangerar, så gäller nya regler om det skulle 
inträ�a en skada. Det �nns en länk på FCIF:s hemsida där ni kan läsa mer om försäkringen och vad avtalet säger.

PROGRAM 2019

Lös krysset och vinn trisslotter
Gnugga geniknölarna och lös FCIF:s eget kryss. Lyckas du ”klura” ut meningen och ordet i si�errutorna i de grå rutorna? 

Skicka in ditt svar men namn och adress till  
Försvarets Civila Idrottsförbund, c/o Per Wikström, Björn Barkmans väg 1, 148 32 Ösmo 
eller maila kansliet: forsvarsidrott@gmail.com
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Tävling Arrangör/Plats Datum

Skytte på hemmabanor (Luftvapen) Deltagande förening Januari–februari

Boule Mixed Dubbel* FFL/Luleå 9 februari

Innebandymästerskap SpecFlyg GOIF/ Linköping 16 mars

Futsal FUSK Umeå 31 mars

FM Enduro KM* Enköping April

Årsmöte Kansliet/Stockholm 7 april

Ärnatrampet* Ärna IF Uppsala 24 maj

Boulemästerskap FIKA 1–2 juni

Orientering* FUSK Umeå/Röbäck 4 juni

Terränglöptävling 1 mil* FFK IF Karlsborg 5 juni

Skytte på hemmabanor (pistol+gevär) Deltagande förening Maj-juni

SEMESTERr

Ärna Discgolf Open* Ärna IF Uppsala 14 augusti  

FFK Triathlon* FFK IF Karlsborg 16 augusti 

Nitroman Triathlon* FOI Grindsjöns IF 23 augusti

FCIF-golf HAIF/Österhaninge 25–26 augusti

FOI Trail* FUSK Umeå 6 september

FCIF Läger Styrelsen Oktober

Signalnatta patrullorientering LedR/EG IF Oktober

* Lokal/regional tävling

Lycka till!
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VÄLKOMNA TILL ÖRLOGSHOTELLETLOKALA TÄVLINGAR & RÄTT LÖSNING PÅ KRYSSET

Rätt lösning FCIF-krysset nr 2 • 2018
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STORT GRATTIS
till Rolf Olkerud från 
Ösmo.

Hoppas att du har tur och vinner stora 
pengar.

Detta var Rolfs tredje vinst på raken, 
det är dags att ni i ute i landet vaknar 
till och sänder in rätt lösning i detta 
nummer.

Lycka till!

Per Wikström
Kanslichef

Till samtliga föreningar, om ni vill genomföra en lokal tävlingunder 2020, så måste kanslichefen 
ha in era önskemål senast 2019-09-30, till följande mailadress: forsvarsidrott@gmail.com.

Alla föreningar har ju lokala tävlingar som ni genomför, ta nu chansen och få med dessa i FCIF 
program som en lokal tävling nästa år. Nedan ser ni vad som gäller för att få genomföra en lokal 
tävling.

 » FCIF:s styrelse fastställer årligen senast den 15 decem-
ber vilka lokala tävlingar som får tävlingsbidrag. Dessa 
tävlingar kommer att ingå i FCIF:s program och budget 
för nästkommande år.

 » Lokal förening bestämmer vad tävlingen omfattar och 
hur den ska genomföras.

 » Mixad lagtävling bör om möjligt ingå om förutsätt-
ningar � nns inom föreningen.

 » Förening får ansöka om att arrangera � era lokala täv-
lingar per år.

 » Inbjudan görs av föreningen, som sänds in till FCIF 
kansli, forsvarsidrott@gmail.com. Där kansliet lägger 
till information om de ekonomiska förutsättningarna 
för att delta i den lokala tävlingen.

 » För att ersättning ska utgå för lokal tävling måste 
en komplett resultatlista, reportage och fotogra� er 
(jpg – högupplösta), skickas in till kansliet, senast tre 
veckor efter genomförd tävling.

PER WIKSTRÖM
KANSLICHEF

LOKALA TÄVLINGAR 2020
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Vi ses i höst igen!


