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3 från 1/3 till 31/3. Du behöver inte ha varit med från början för 

att  tävla. Mejla frågor till 25000@civil2.se



BESLUT OM ORGANISATIONSSTÖD

Beslutet från MSB och Försvars-
makten om organisationsstödet har 
kommit. Det innebär en nedskär-
ning för Civilförsvarsförbundets del 
på cirka 65 procent. Andra frivil-
liga försvarsorganisationer har fått 
kraftiga höjningar. Exempelvis har 
Pistolskytteförbundet fått plus 633 
procent. Förändringarna är extrema.
Samma vikt fästs inte längre vid en 
stor folklig förankring i krisbered-
skapen. Den tidigare gränsen för 
högsta organisationsstöd har sänkts 
från 30.000 medlemmar till 9.000 
medlemmar. Det innebär att en orga-
nisation som Civilförsvarsförbundet, 
med verksamhet och kapacitet i stort 
sett i hela Sverige, förlorar och andra 
organisationer med mindre uppslut-
ning vinner. Pengar förs också från 
civil till militär krisberedskap.
Beslutet innebär att alla frivilliga för-
svarsorganisationer blir mer styrda 
och förlorar delar av sin självständig-
het. Organisationsstödet byter också 
namn till organisationsbidrag.
I det korta perspektivet tjänar många 
av de övriga frivilliga försvarsorganisa-
tionerna på beslutet. Men på sikt är vi 
alla förlorare. Även Sverige som helhet 
och vår krishanteringsförmåga.
För Civilförsvarsförbundet är det 
självklart med ett inkluderande 
samhälle där alla kan göra en insats 
för landets krisberedskap. Denna 
hållning stämmer väl överens med 
riksdagens inställning. Civilförsvars-
förbundet har därför överklagat 
beslutet till regeringen. 

UPPDRAG FÖR ATT UTVECKLA FRG

MSB har gett Civilförsvarsförbundet 
i uppdrag att utveckla FRG och få 
med fl er frivilliga försvarsorgani-
sationer. Uppdraget ska redovisas 
i slutet av 2011. I beslutet för årets 

uppdrag ingår också att vissa FRG-
utbildningar inte beviljats för 2011 
och en utbildning har halverats. 

100 FÖRENINGAR DELTOG I 112DAGEN

Omkring 100 lokalföreningar deltog 
i arbetet med att sprida plånboks-
kort om SOS-numret 112. Mer 
information kommer i nästa Civil. 

FÖRSTA GEMENSAMMA AVISERINGEN

I år har den första gemensamma 
aviseringen av medlemsavgiften 
genomförts efter beslut av riksstäm-
man 2009. Alla medlemsavgifter 
går oavkortat till lokalföreningarna 
och kostnaden för aviseringen står 
Civilförsvarsförbundet Sverige för. 
Tid och pengar sparas lokalt. 

NYTT AVTAL FÖR HJÄRTA ATT HJÄLPA

Efter upphandling har Civilförsvars-
förbundet tecknat avtal med Medidy-
ne och hjärtstartaren Zoll AED Plus.
Philips HS1, vår hittillsvarande hjärt-
startare från Laerdal, är en utmärkt 
hjärtstartare. Till grund för beslutet 
ligger fl er parametrar än bara själva 
hjärtstartaren. Bland annat har Medi-
dyne kommit med intressanta idéer 
om hur samarbetet kring Hjärta att 
hjälpa kan utvecklas. Priset blir något 
lägre och funktionerna något fl er.
Beslutet har inte varit helt lätt att 
fatta. Vi har haft ett långtgående 
samarbete med Laerdal sedan Hjärta 

att hjälpa startade 2006. Tillsammans 
har vi genom kampanjen bidragit till 
åtskilliga hjärtstartare i landet. Därför 
framkallar beslutet blandade känslor. 
Dels ett visst vemod när vi nu tackar 
av Laerdal men också entusiasm inför 
vår nya samarbetspartners idékraft 
och engagemang.
Samarbetet startar den 1 april och 
gäller i två år men kan förlängas. Vi 
kommer, om möjligt, att under en 
period erbjuda fortsatt beställning av 
elektroder och batterier.
Hjärta att hjälpa är utan jämförelse 
den mest framgångsrika non-profi t-
kampanjen för att placera ut hjärt-
startare i Sverige, om inte den enda. 
Sedan starten har Civilförsvarsför-
bundet och alla engagerade frivilliga 
medverkat till att över 1.000 hjärtstar-
tare placerats ut. Tillsammans har vi 
också bidragit till att sprida känne-
dom om vad hjärtstartare är och öpp-
nat ögonen även för företag att göra 
Sverige hjärtsäkrare. 

ALLA ÄR LIKA!

Civilförsvarsförbundet har, efter 
förslag från ungdomsrådet och 
beslut av generalsekreteraren, anslutit 
sig till uppropet ”Typiskt svenskt”, 
alla är lika värda. Uppropet ligger väl 
i linje med Civilförsvarsförbundets 
grundläggande värderingar om allas 
lika värde oavsett kön, ålder och et-
nisk bakgrund. Bakom uppropet står 
bildningsförbunden i Sverige. Surfa 
in på www.typisktsvenskt.se 
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Tidningen Civil får citeras om källan anges. 
För insänt, ej beställt material, ansvarar inte 
redaktionen. Vi förbehåller oss rätten att redi-
gera och stryka i alla texter. 
All redaktionell text lagras i 
digital form och kan komma 
att återanvändas. I tidningens 
tävlingar svarar vinnaren själv 
för eventuell vinstskatt.

Civilförsvarsförbundet är en idéburen,
medlemsdriven organisation för säkerhet till 
vardags och vid kris. Vi fi nns för att utbilda, 

informera och hjälpa.
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MATERIALDAG TEXT & BILD *

14 mars
2 maj
29 augusti
26 september
7 november
*) för bokning av annons och materiallämning 
annons gäller andra datum (annons@civil.se).

UTGIVNING

19 april
1 juni
23 september
25 oktober
2 december
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Styrkelyftning, discodans och kris-

beredskap var lite av det som stod 

på programmet under Vallentunas 

ungdomsmässa.

Mässan ägde rum en helg i början av 
februari på Nova, ungdomens hus i 
Vallentuna, norr om Stockholm.
Civilförsvarsförbundet bjöd på tips 
och råd om krisberedskap i olika 
former. Bland annat om hur det går 
till att göra upp eld med tändstål. 
Men också hur det går att rädda liv 
med hjärt-lungräddning.
Mässan lockade ett fl ertal ungdomar 
i varierande åldrar.
Med en morakniv och ett tändstål 
instruerade Simon Hanström-Lun-
din besökarna om hur man på ett 
enkelt sätt gör upp eld - något som 
ser enkelt ut för den erfarne men 
som kräver några försök för den 

som testar för första gången.
– Alla har lyckats göra upp eld och 
hittills är det ganska många, säger 
Simon och visar upp påsen där de 
uppeldade bomullstussarna ligger.
Camilla Hanström, instruktör i Civil-
försvarsförbundet, har fångat upp 
Viktor Hedlund, tolv år, för att visa 
hur han med hjälp av tidningspapper 
och bandage ska ta hand om pappa 
Kenneth ifall armen skulle brytas - 
igen.
– Jag bröt armen för några år sedan 
när vi var uppe i fjällen för att åka 
skidor och nu ska vi snart upp igen, 
förklarar pappa Kenneth.

FRIVILLIGA RESURSGRUPPER DRAR 

Civilförsvarsförbundet lockar med 
helt andra saker än de fl esta andra 
utställarna. Bland discodansare, fot-
bollsspelare och kyrkomusiker visar 

Herman Björksved, ordförande i 
ungdomsrådet, hur man gör HLR. 
Många ungdomar stannar upp, men 
det är få som vågar prova på.
– Det som lockar mest är frivilliga 
resursgrupper, berättar Herman.
Förutom att delta vid mässan lade 
ungdomsrådet, när alla ändå var 
samlade på ett ställe, upp planerna 
för årets ungdomsläger. Alla passade 
också på att utbilda sig till instruktö-
rer i hjärt-lungräddning. 
Text och foto: Joel Sundberg
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Krisberedskap och discodans i 
skön blandning i Vallentuna

En fl icka får pröva på hur det är att göra hjärt- lungräddning. Det ska börjas i tid.

Civilförsvarsförbundet Vallentunas monter.

Discodans av yngre generationen.

Ungdomsrådet agerade livräddning.

Förslag på utrustning vid tältning.
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I början av december hjälpte Öster-

sundsföreningen till vid skid-VM. Det 

var långt ifrån första gången, det var 

tionde året i rad som föreningen fi ck 

arrangörernas förtroende.

Tävlingarna pågick i fem dagar i 
Östersund. Staden kryllade av tyskar, 
fransmän och andra nationaliteter, 
sammanlagt cirka 35 olika.
I tio år har Civilförsvarsförbundet 
Östersund varit funktionärer vid 
världscupstävlingarna i skidskytte. 
Östersunds kommun är uppdragsgi-
vare till lokalföreningen.

När Civil är på plats är det kallt ute, 
något som det varit hela veckan 
tävlingarna pågått.
Skidstadion ligger vid ÖSK, som är 
både en förening och en ort, två-tre 
kilometer från centrala Östersund. 
Ett tjugotal medlemmar från Civil-
försvarsförbundet Östersund jobbar 
som funktionärer vid tävlingarna. 
Allt som allt är det 550 funktionärer 
under de här dagarna. De övriga 
funktionärerna kommer bland annat 
från Tullus skidförening och från 
Frösö ungdom.
Östersundsföreningens sekreterare, 

Iris Larsson, möter upp tillsammans 
med Solveig Svedlund, som också är 
aktiv i föreningen. Platsen är tävling-
ens sekretariat. Här tjänstgör de som 
funktionärer.
– Första gången jag hörde talas om 
det här med att vara funktionärer 
tyckte jag inte att det var någonting, 
men det blev ju bra. Vi började som 
parkeringsvakter, minns Iris Lars-
son.
Funktionärssysslorna för Öster-
sundsföreningen består av ackre-
diteringar det vill säga att de kollar 
upp att folk har behörighet att vara 
på olika ställen. Sekretariatet och 
VIP-läktaren är områden där bara 
funktionärer, lagledare och åkare får 
vara och de har sina ackrediterings-
kort med sig överallt.

VAKAR ÖVER SEKRETARIATET

Iris Larsson och Solveig Svedlund 
har fått sekretariatet som sitt arbets-
område, där håller de ordning.
– En gång kunde vi inte släppa in 
förra skidskyttestjärnan Helena 
Forsgren därför att hon inte hade 
sitt ackrediteringskort med sig och 
det trots att vi kände igen henne. Då 
blev hon inte glad, berättar Iris Lars-
son, som hade tydliga instruktioner 
från arrangörerna att följa.
Funktionärerna behöver inte ha 
matsäck med sig hemifrån utan får 
både maten och fi kat på plats i spe-
ciella matsalar eller fi karum. Där går 
de också och värmer sig när kylan 
känns för svår.
– Jag och Solveig Svedlund job-
bar ju två och två, vilket de fl esta 
funktionärerna gör, så när den ena 
vill gå och äta så går den andra vakt 
på posten. Är båda borta måste vi 
ha någon som tar över vakten, säger 
Iris Larsson.

Östersundsföreningen får 40.000 
kronor för funktionärsjobbet.
– De här pengarna är ett viktigt 
ekonomiskt bidrag för föreningen. 
Uppdraget innebär långa arbets-
dagar från sju på morgonen till åtta 
på kvällen, med skiftarbete och 

Iskalla funktionärer vid skidskytte-VM

Solveig Svedlund  (till vänster) och Iris Larsson står på sin post vid stadions VIP-läktarare 
när tjejerna kör damernas jaktstart under söndagens VM-tävlingar.
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en veckas jobb men är den största 
inkomstkällan vi har i föreningen, 
berättar Susanne Jönsson som är 
ordförande i Östersundsföreningen.
Att funktionärerna är igenkända 
och uppskattade är det många som 
vittnar om:
– Ja, Krister Ulfbåge från TV-spor-
ten brukar säga så här: ”Här står du 
i år igen.”, säger Mona Björklund, en 
av funktionärerna från Östersunds-
föreningen. Mona har varit med i Ci-
vilförsvarsförbundet sedan 1984 och 
är funktionär sedan sex år tillbaka. 
– Man får ta att det är kallt och 
dansa till musiken, skrattar Mona 
och rör sig efter musiken.

Men var är killarna? Några är 
parkeringsvakter. Civil hittar Sven-
Erik Svensson och Rolf  Orvegård i 
matsalen. Båda är ackrediteringsvak-
ter och har sin post vid grindarna i 
utkanten av stadionområdet. De kol-
lar vilka som är behöriga att komma 
in med fordon på området.

TARMPARASITEN STÄLLDE TILL DET

– Det är ett ensamt jobb, men vi har 
sällskap av varandra. En dag kom 
André Pops från TV-sporten förbi. 
Han stannade upp och sa: ”Vad duk-
tiga ni är, fryser ni inte”? För att hålla 
oss varma har vi skyddsdräkter och 
skyddsväst, förklarar Rolf  Orvegård.

Till det här året har skidstadion 
byggts ut med en TV-del, där TV-
sporten kan sända ifrån. Funktio-
närer och åkare tycker att det är bra 
att stadion ligger så centralt, strax 
utanför. Detta har bidragit till att 
Östersund, trots att stadion inte är 
så stor, har fått tävlingarna under tio 
år i rad och hittills ytterligare tre år.
I år ställde kylan samt vattenproble-
men till det (Östersunds kommunala 
vatten drabbades av en tarmparasit)
så till årets tävlingar kom ”bara” 
18.000 besökare. Kalkylen var en 
publik på 25.000. 

Text och foto: Eva Qvarfordt Helmersson

Det hjälper inte att vara norsk skidskytteledare, Per Arne Botnan får visa upp sin ackreditering för Solveig Svedlund (till vänster). Rolf 
Orvegård är grindvakt och ser till att inga obehöriga kommer in på området. Nu får Östersundsborna John-Erik Andersson och Bo 
Dahl bekänna färg och visa sina ackrediteringskort (till höger).

I MITTEN AV DECEMBER skulle jag åka 
hem efter tjänsteärende på förbunds-
kansliet i Sundbyberg. Min planerade 
fl ight hem till Skellefteå förväntades 
avgå kl 17.55. Men ibland blir det inte 
som man tänkt sig.
Ett ordentligt snöoväder låg över 
Sverige denna dag. Därför sökte jag 
fl era gånger under dagen regelbundet 
på SAS hemsida för att få vetskap om 
fl ighten skulle gå eller inte.
Vid 15-tiden verkade allt grönt. Min 
fl ight skulle starta på utsatt tid. Men 
SAS varnade för att vädret kunde 
förvärras under kvällen så därför 
tog jag mig snabbt till Arlanda för 
att kanske komma med en tidigare 
avgång.
SÅ FORT JAG KLEV in genom dörren till 
terminal 4 insåg jag att ett mindre 
kaos uppstått. Där fanns väldigt 
många människor och många ”ryk-
ten” surrade i luften. Efter cirka 20 

minuter förstod jag att i stort sett alla 
inrikes fl yg var inställda. Informa-
tionstavalan uppdaterades inte alls.
EN ENDAST! PERSONAL fanns i termina-
len för att upplysa oss om, genom att 
skrika ut över folkhavet, att vi skulle 
ta en kölapp för att få mer informa-
tion i SAS informationsdisk. Jag fi ck 
nummer 432 och därmed 332 resenä-
rer före mig i kön! Kön rörde sig segt 
framåt med fem till tio nummer per 
timme. Jag insåg att jag skulle bli kvar 
i kön hela natten.
RESEBYRÅN VISSTE INGET utan hänvisade 
till SAS. En annan resenär ringde 
SAS kundtjänst och kom fram efter 
över en timmes telefonkö. Beskedet 
där var att de visste mindre än vi som 
väntade på fl ygplatsen.
I brist på information började jag vid 
20-tiden ringa runt till hotellen när-
mast Arlanda. Alla var fullbokade...
Till slut bokade jag in mig på SJ:s nat-

tåg hem. Jag fi ck den sista biljetten (tåg 
tar som bekant längre tid än fl yg på 
långa sträckor så dagen efter fi ck jag 
dessutom begära ledigt från jobbet).
När jag skriver dessa rader i mitten av 
januari har SAS ännu inte hört av sig.
AV HÄNDELSEN DRAR jag slutsatsen att 
information är otroligt viktigt i en 
krissituation. Frivilliga resursgrupper 
är specialutbildade i kriskommunika-
tion och på att skapa struktur i kaos.
Ingen rår över vädrets makter men 
om fl ygplatsen eller SAS anlitat 
FRG för en informationsinsats hade 
mycket varit vunnet. Se där ett tips för 
framtiden. 

Lena Lundman 
Westberg 
(instruktör, Skel-
lefteå) tillbaka 
på hemmaplan. 
Foto: Ulf Mark-
lund

MINIKRÖNIKAN
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I september drillades 80 

personer från Dalarna 

och Gävleborg i sökande 

efter personer. Utbild-

ningen hölls i Borlänge 

och var ett samarbete mellan polisen 

och Civilförsvarsförbundet.

Att snabbt kunna organisera sökan-
det efter en försvunnen person är 
många gånger helt avgörande för 
resultatet. Under två dagar har där-
för nära 80 personer från Dalarna 
och Gävleborg funnits i Borlänge 
för att utbildas till behörighet för 
eftersökning av försvunna personer. 
En utbildning i samarbete mellan 
Civilförsvarsförbundet och dalapo-
lisen.

Det är polisen som ansvarar för 
sökandet efter försvunna perso-
ner, men många gånger strömmar 
också mängder av frivilliga till för att 
hjälpa till i sökandet.
– Sådana gånger krävs det att det 
fi nns en snabbt fungerande organi-
sation så att sökandet kan komma 
i gång så fort och effektivt som 
möjligt, säger Jannike Wåhlberg, 
verksamhetsledare för Civilförsvars-
förbundet i Dalarna/Gävleborg.

FLERÅRIGT SAMARBETE

I Dalarna har polisen och Civilför-
svarsförbundet sedan fl era år tillbaka 
ett samarbete, en modell som nu 
även polisen i Gävleborg vill ta efter. 
– De som vill bli certifi erade får 

genomgå en utbildning i två steg. 
Under fredagen genomförde vi de 
teoretiska delarna och i dag har vi 
främst ägnat oss åt praktiska öv-
ningar, berättar Jannike Wåhlberg 
då tidningen träffar gruppen vid 
Plättbacken i Paradiset.
Merparten av kursdeltagarna är 
Civilförsvarsförbundets egna 
medlemmar eller personer från 
andra organisationer som ingår i 
FRG - frivilliga resursgrupper. Dit 
hör exempelvis hemvärnet, Röda 
Korset, Lottorna, brukshundklub-
bar, radioamatörer, bilkårister eller 
motorcykelorganisationer.
Många av kursdeltagarna har grund-
kunskaperna med sig efter att ha 
ägnat sig åt orientering eller annan 

Anette Willer från Mora var en av kursdeltagarna på jakt efter att bli certifi erad för eftersök av försvunna personer. Foto: Johan Solum

På spaning efter försvunna
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friluftsverksamhet. För andra kan 
det dock vara första gången de får 
en kompass i sin hand.
– Till den delen av kursen har 
vi tagit hjälp av orienterare från 
Kvarnsvedens OK, berättar Jannike.

SÖKMETOD FRÅN KANADA

Den metod som används i sökan-
det kallas MSO, Managing Search 
Operations, och bygger på interna-
tionell forskning och erfarenheter 
från mängder av fall med försvunna 
personer i olika åldrar och med olika 
hälsostatus.
Ett litet barn som villat bort sig i 
skogen beter sig inte på samma sätt 

som en bärplockare eller en senil-
dement äldre person som gått vilse. 
Polisen ställer därför alltid en rad 
frågor till den försvunnes närstående 
om personen, för att få så mycket 
kunskap som möjligt att bygga 
sökandet på.
– Vid fl era tillfällen då barn gått 
vilse har man exempelvis lyckats 
hitta dem genom att ta hjälp av sig-
nalen från Hemglassbilarna, berättar 
utbildaren Mats Andersson.
Efter helgens kurs kommer nu cirka 
65 nya personer att bli certifi erade 
och kan därmed kallas ut av polis 
för att delta i eftersök. 
Text: Göran Danielson, Dalarnas Tidningar

Två av grupperna som deltog. Här lägger de upp strategin för sökandet i de områden 
de blivit tilldelade. Foto: Jannike Wåhlberg

Polisen börjar med att informera alla om hur utbildningsdagarna är upplagda. Sök-
metoden heter MSO (Managing Search Operations) och kommer från USA där den 
togs fram av medlemmar i ideella eftersöksgrupper. Civilförsvarsförbundet tog den till 
Sverige och i dag används MSO av landets polismyndigheter. Foto: Jannike Wåhlberg
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www.civil.se

Planerar ni för publika 
aktiviteter? Då kan 
det vara bra att ha 
med exemplar av vår 
medlemstidning och 
dela ut till allmänhe-
ten. Äldre nummer 
av Civil kan beställas 
kostnadsfritt av alla 
lokalföreningar i Civil-
försvarsförbundet.

Ange vilket antal ni 
behöver och om det 
är något eller några 
speciella nummer 
som ni är intresse-
rade av. Just nu gäller 
fri frakt (beställningar 
gjorda via mejl red@
civil.se senast den 
30/4 2011).

civil  
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TIDNINGEN CIVIL
BOX 2034
SE-169 02 SOLNA, SWEDEN

Civilförsvarsförbundet erbjuder olika 
typer av utbildningar, de fl esta helt utan 

kostnad. Vi utbildar exempelvis medlemmar i frivilliga 
resursgrupper och deras ledare. Uppdraget kommer från Myndigheten 

för samhällsskydd och beredskap, MSB. Men vi har även andra utbildningar.
Gå in på www.civil.se för mer information om våra utbildningar och hur du anmäler dig.

www.civil.se

Kriskommunikation
Datum  Ort Anmälan senast 
16 – 18 mars Borlänge *)
25 – 27 mars Ystad *)
8 – 10 april Luleå 25 februari
4 – 6 maj  Örebro 25 mars
13 – 15 maj Karlskrona 1 april Ändrad ort!
23 – 25 september Umeå 15 augusti
5 – 7 oktober Göteborg 26 augusti
14 – 16 oktober Sundsvall 2 september
11 – 13 november Västerås 30 september
18 – 20 november Södertälje 7 oktober

Investera tid i en utbildningInvestera tid i en utbildning

Satsa framåt!

Grundutbildning av FRG-ansvariga
17 – 19 maj Stockholm  1 april
Kurstillfället i Halmstad är inställt. MSB har för 
2011 beviljat medel till ett kurstillfälle.
    
Fortbildning av FRG-ansvariga
Samtliga två kurstillfällen inställda. MSB har ej 
beviljat medel för 2011.

Grundutbildning av FRG-ledare
Samtliga sex kurstillfällen inställda. MSB har ej 
beviljat medel för 2011.

Ungdomsverksamhet - läger
Tenstalägret, 8 – 10 april, Tensta, anmäl dig 
senast 10 mars till borje@civil2.se.

Camp Home, Mora, 15 – 17 april, anmäl dig 
senast 10 mars till borje@civil2.se.

Sommarläger, 5 – 8 augusti, Villingsberg, anmäl 
dig senast 1 juni till borje@civil2.se.

Camp Lost, Dalarna, 3 – 6 november, anmäl dig 
senast 23 september till borje@civil2.se

Anmälan till lägren görs till Börje Bergman, 
borje@civil2.se, 054-153 193, 070-560 99 45.

En gästande delegation från Neder-

länderna besökte i januari förbunds-

kansliet för överläggningar.

Förutom Civilförsvarsförbundet 
besökte delegationen även MSB, för-
svarsdepartementet och företrädare 
för riksdagens försvarsutskott. Syftet 
var att lära av svensk krisberedskap.
Bland annat deltog Anna Linmans, 
seniorrådgivare i policyfrågor på 
Nederländernas inrikesdepartement. 
I en kommentar till Civil sa hon att 
Civilförsvarsförbundets organisa-
tionsstruktur och FRG är mycket 
imponerande. Men hon trodde 
inte hennes landsmän skulle gå att 
organisera på frivillig basis år efter 
år som vi gör i Sverige. De föredrar 
anställning.
Text och foto: Anders J Andersson

Strukturen imponerade på gästande delegation

Delegationen besöker ett av Järfälla kommuns förråd, här mobila generatorer. Mikael 
Rieslund från Civilförsvarsförbundet och FRG i Järfälla visar runt. Med på bilden även 
Harry Sepp, från förbundet, som samordnade delegationens hela besök i Sverige.

Övrig information: Anmälan till utbildningarna görs på www.civil.se om inget annat anges. Reservation för ändringar. Vid utebliven närvaro då giltigt läkarintyg saknas 
debiteras anmäld kursdeltagare förbundets kostnader för bokad resa samt 100 kronor i administrativ avgift. *) = sista anmälningsdag passerad.


