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   Ordförande har ordet

Vi är nu i slutfasen av 2020, ett mycket annorlunda år för 
Idrottsveteranerna. Pandemin har lett till att vi ställt in 
alla evenemang utom skidveckan i Kläppen, fiskecampen 
och skyttetävlingen. Kläppen genomfördes under tiden 
som restriktionerna infördes, vilket anläggningen omedel-
bart reagerade på, bl.a. fick bara en person åka lift, även 
kabinbanan, om man inte var i ett sällskap.

När detta skrivs skulle vi genomfört informationsdag 
i Stockholm följt av ett prova på läger på Bosön, även 
dessa har vi ställt in. 

Vi hoppas nu på att vi kan komma igång igen efter års-
skiftet även om Kläppen-vistelsen i vecka 12 kan ligga i 
riskzonen för att även den ställas in.

Vi håller nu på att producera en film med stöd av Rekyl 
som ska beskriva föreningen i grova drag och påskturens 
förberedelser och genomförande lite mer i detalj. Me-
ningen är att vi ska kunna använda kortare inslag i sociala 
medier och en längre version som distribueras till alla 
veteransamordnare på förbanden för att sprida informa-
tion om att föreningen finns och vad vi gör.

Vi försöker även på andra sätt sprida information om vår 
verksamhet och de problem som några av våra medlem-
mar upplever. Bl.a. har vi sökt medlemskap i Folk och 
Försvar, men nekats detta med motivet att vi är för få och 
att Sveriges Veteranförbund är medlemmar. Medlemmar 
är även de övriga samarbetsorganisationerna Invidzonen, 
Soldathemsförbundet och SMKR. Vi kommer att fortsät-
ta agera i frågan för att få en ändring på det beslutet. Vi 
tycker nog att de som betalat det näst högsta priset för sin 
insats för rikets utrikes- och säkerhetspolitik borde vara 
betättigade att vara medlemmar i denna påverkansorgani-
sation och vi önskar inte att vi blir fler skadade.

Jag tillönskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År!

Leif Ölmeborg
Ordförande
072-502 28 30
leif.olmeborg@idrottsveteranerna.se
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   Fallskärmskurs i Västerås
  Halvåret som gått

Föreningen fick under 2019 tillstånd att nyttja 130 
000 kr till fallskärmskurs för 10 sårade/skadade 
medlemmar. Vi hade nio intresserade, men endast 
en klarade de medicinska kraven som omgärdar all 
luftfart dit även fallskärmshoppning räknas. Flera 
föll på det faktum att det i deras mediciner finns ett 
ämne som heter Sertralin och som inte godkändes av 
flygläkaren. Sertralin produceras normalt i kroppen 
bl.a. vid fysisk träning. Vi tittar nu på möjligheten att 
studera effekten av fysisk träning som sertralinpro-
ducent istället för medicinering.

Romdalseggen
Vi fick via Sveriges Veteranförbund en inbjudan att 
delta i en vandring upp på Romdalseggen i Norge. 
Inbjudan kom från Norges Veteranförbund för Inter-
nationella Operationer, NVIO.

Tanken var att vi skulle åka upp i två minibussar 
med åtta idrottsveteraner och åtta SVF-medlemmar 
för att göra en dagstur upp på toppen. NVIO hade 
också bjudit in den norska kronprinsen att delta till-
sammans med cirka 200 veteraner.

Romsdalseggen är känd som en av Norges allra 
vackraste och mest lättillgängliga vandringsplatser.
Fjord, fjäll och vattenfall vart än du vänder blicken 
– Romsdalseggens bergsrygg, ca. 50 km SV Trond-
heim, bjuder på vyer som får den mest luttrade vand-
rare att häpna.

Från toppen ser du Åndalsnes, Trollveggens och 
Trolltinders fjälltoppar, och dessutom ända ner till 
Molde och havet i väst. Långt nere i dalen sling-
rar sig älven Rauma fram, och kanske skymtar du 
något av tågen på Raumabanan.

Vandringen är runt 10 kilometer och tar fem till sju 
timmar. Du har tre olika turer att välja på: en lätt, 
en medelsvår och en riktigt tuff som kräver guid-
ning. 

Även detta arrangemang ställdes in p.g.a. coro-
na-pandemin, men planen är att NVIO genomför 
den hösten 2021 och vi planerar för att då delta 
med 8 sårade/skadade medlemmar.
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Morgonen lördagen den 15 augusti 2020. I strålande 
solsken anlände vi fyra förväntansfulla medlemmar 
till Stockholms Paddlarklubb där vi togs emot av 
kursledaren Thomas. Till hans hjälp fanns instruktö-
rerna Ann och Janne.

Efter en mjukstart med lite praktisk information var 
det dags att plocka ut kajaker och övriga prylar, och 
vad vi skulle få gå igen under helgen var en början 
på ett ”grönt” kajakkort. 

Vi var snabbt i vattnet och jag måste väl erkänna att 
det var lite svajigt. Vattnet såg inbjudande ut och 
efter en stunds teknikpaddling så var det dags att slå 
runt för första gången och vattnet var väldigt skönt. 
Vi paddlade framåt, bakåt, åt sidorna, m.a.o. på alla 
sätt och vis. 

Våra ledare/instruktörer som var väldigt rutinerade, 
gav oss väldigt mycket råd och tips, och inte minst 
glada uppmuntringar och tillrop.

Vi lärde oss tömma kajakerna ute till sjöss och inte 
minst viktigt, att ta oss upp ur vattnet och ner i sitt-
brunnen. Vi gjorde små utflykter i närområdet, med 
inlagda teknikpass. 

Under den sköna lördagskvällen fick vi chans att 
grilla och prata lite, alla deltagarna var på strålande 
humör. 

Natten tillbringades i klubbstugan, dels i ett tält som 
vi slagit upp på området.

Efter en skön natts sömn och frukost var det dags att 
kliva ner i kajaken igen. Vi märkte att svårighetsgra-
den steg under söndagen, men det gjorde även vår 
kunskap.

Efter en dags paddling i solskenet avslutade vi med 
att som de soldater vi är, vårda materielen.

En helg går väldigt snabbt och vi vände kosan hemåt 
på sena eftermiddagen.

Vi deltagare skulle vilja framföra vårt stora tack till 
Idrottsveteranerna, och inte minst till kursledningen, 
för en härlig helg , och vi önskar och hoppas att det 
kan bli en fortsättning under kommande somrar.

Än en gång tack från deltagarna genom Michael 
Bohman

Kajakkurs i Stockholm

Bilden ovan från höger främre raden. Kurschefen Thomas, undertecknad och Maud. Janne, Ann, Lars och Kenneth.
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 Kanottur på Västkusten
På morgonen den sista lördagen i augusti samlades 
fem idrottsveteraner, tre sårade och två stödmedlem-
mar på Marstrand för att paddla ut i skärgården.

Prognosen visade hård sjö med mycket nederbörd 
och hårda vindar men vi valde att ge oss ut ändå. Det 
visade sig vara ett mycket bra beslut. Lördagen in-
leddes visserligen med lite regn och blåst men strax 
efter lunch blev vädret bättre och mot kvällen rent av 
kanonfint!

Vi åt medhavd frystorkad mat till lunch på en liten ö 
och hann prata samman oss inför den fortsatta padd-
lingen. Vid det laget var vi i full färd med att gå in 
i gattet mellan Koön och Instön inte långt ifrån ka-
jakuthyrningen. Efter två timmars paddlande norrut 
gick vi i land på St. Dyrön. Där tog vi en lite längre 
paus och jag och en av stödmedlemmarna Ola pas-
sade på att snorkla lite kring ön. Vattnet var kanon-
fint och bortsett från brännmaneter och kammaneter 
såg vi också krabbor, blåmusslor och en plattfisk. 
Tyvärr var sälarna frånvarande under den här resan. 

Efter den aktiva pausen fortsatte vi förbi österut mot 
Lilla Dyrön och kvällsförläggningen. Vi lade till i en 
mysig vik och satte upp våra tält i en lummig lund 

på klipporna med utsikt västerut mot solnedgången. 
Maten blev en blandning av småplock, frystorkat 
och lite stekt husmanskost i en gjutjärnspanna över 
elden. Det var en otroligt god middag efter en god 
dag till sjöss. Alla sov ensamma utom två som sov 
i ett stort tält pga. Coronarestriktionerna. Själv sov 
jag i en enmanna-puppa och Ola valde sin hängmat-
ta. 

På söndagsmorgonen väcktes vi av strålande solsken 
och en lättare bris - tvärtemot väderprognosen - vi 
inledde med lite avkoppling på Lilla Dyrön innan vi 
började återresan mot uthyrningen. Vi kom in med 
kajakerna förbi Engelsmannen mellan Marstrandsön 
och Koön innan turen var klar för denna gången. 
Otroligt go tur och ett bra tillfälle att lära känna 
varandra bättre inför Påskturen och andra framtida 
äventyr.

Milad Samadi
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   Skyttetävling i Sala
Årets skytteevent - Veteranskytte 2020 - 
genomfördes lördagen den 12 september vid Sala 
skyttecentrum. Stefan Nordqvist med stöd av Sala 
Skyttegille förberedde och genomförde tävlingen på 
ett strålande sätt.

Dagen inleddes med att Stefan lämnade av till för-
eningens ordförande. Leif hälsade de gamla och 
nya medlemmarna välkomna till tävlingen. Därefter 
presenterade sig deltagarna. Sedan var det dags för 
Stefans genomgång före tävlingen.

Första momentet var korthållsskytte kal. .22 LR. 
Först några provskott därefter 30 skott i egen takt.

Moment två var skytte 300 m med kal. 6,5. Efter 
provskott så sköts tre serier om vardera 5 skott/3 mi-
nuter.

Tom har siktet inställt

Tavlorna skymtar i fjärran
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Efter en stärkande lunch så förflyttade sig de tävlan-
de till luftgevärshallen inne i Sala. Efter provskott 
sköts det 40 skott (bästa resultatet var 396 poäng av 
400). 

När de tre momenten var klara var det bara att räkna 
ihop poängen för att få fram en prispall.

Vandringspris till segraren Stefan Nordqvist samt 
föreningens värmejacka och ett antal fina priser till 
de som placerade sig på andra till femte plats. 

Avslutningsvis ett stort tack till Stefan och medlem-
mar ur Sala Skyttegille för ett fantastiskt fint arrang-
emang.

Välkomna till nästa års Veteranskytte.

Från vänster de fem främsta.

5:a Thomas Torkelsson, 4:a Jonathan Hörsne Malmborg, 3:a Erik Persson, 1:a Stefan Nordqvist och 2:a Daniel Lundin.

Bilden ovan: Erik ställer undan benet 
och koncentrerar sig på målet.

Bilden t.v: föreningens vandringspris
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  Veteransvingen på
Haninge Strands GK

Årets Veteransving genomfördes lördagen den 12 
seprtember på Haninge Strands golfklubb. Tävlingen 
arrangeras av Sveriges Veteranförbund.
Från Idrottsveteranerna hade vi en deltagare som 
tyvärr hoppade av i ett sent skede. 
Tävlingen var mycket uppskattad av de som deltog 
och den återkommer nästa år den 17-19 september i 
Skånetrakten. Passa på då att delta om du är golfspe-
lare.

   Information för SkyddC

Vår medlem Peter Enström som också är medlem i SVF och 
som arrangerade veteransvingen delar ut pris till segraren 
Micke Blomqvist

Camp Grayling

 Para Endurance Race
i Karlsborg

Para Endurance Race 2020 genomfördes 18-20 
september i Karlsborg med Rekyl och Fallskärm-
sjägarklubben som organisatör. Starten gick vid 
Karamossen och med målet i Fallskärmsjägarlägret. 
Marschen går bland annat genom Tiveden. Tävling-
en genomförs i stridspar. Marschen är 70-80 km med 
40 kilo utrustning, som fritt får fördelas i stridsparet. 
Maxtiden är 24 timmar. Resultatet i tävlingen mäts 
i tid och vid de ingående delmomenten kan man få 
tidsavdrag ellet tidstillägg utöver den tid som mar-
schen tar. Det stridspar som har den lägsta samman-
lagda tiden är vinnare. 

Från Idrottsveteranerna deltog Roger Ljunggren och 
Magnus Carlsson med tiden 23 timmar och 47 minu-
ter. 37 stridspar fullföljde och 20 bröt.

Tack för en fin insats

I mitten på augusti åkte kanslisten Fredrik upp till 
Umeå för att informera om Idrottsveteranerna på 
Försvarsmaktens Skyddscentrum. Ett 20-tal soldater 
var under utbildning inför en insats, enskilda rota-
tioner, till Centralafrikanska republiken i början av 
2021. Under 40 minuter informerades om förening-
ens verksamhet och vilket stöd föreningen kan ge. 
Det uppskattades och det var huvuddelen av åhörar-
na som inte kände till föreningens verksamhet.

För min del står Camp Grayling för kamratskap och 
en unik upplevelse i naturskön miljö. För att till ful-
lo förstå vad konceptet står för och vilken nytta det 
gör för den enskilda individen måste man enligt mig 
själv ha medverkat. Ungefär som att den som inte 
har gjort utlandstjänst har svårt att förstå den som 
har gjort det.
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Inför nästa års fisketur kanske Thomas Torkelssons egenhän-
digt tillverkade jerkbaits á la Idrottsveteranerna kan komma till 
användning.

Föreställ er att ni står vid en brusande fjällå i ett 
bedårande fjällandskap. Vid din sida står en sårad/
skadad kamrat som med ett stort leende på läpparna 
drillar en harr eller öring. Sånt värmer i alla fall mitt 
hjärta. Att få vara en del i det stora hela. Tillsam-
mans! Att våra sårade/skadade kamrater skall få mö-
jligheter att kunna aktivera sig fysiskt och psykiskt 
utifrån sina egna förutsättningar. Mår man bra i kro-
pp och själ så fungerar vardagen så ofantligt mycket 
bättre. Tro mina ord.

 I USA bedrivs sedan 2005 projektet PHWFF, Proj-
ect Healing Waters Fly Fishing, Inc: https://pro-
jecthealingwaters.org/  

Projektet som går ut på att sårade/skadade veteraner 
träffas och flugfiskar tillsammans har gått över all 
förväntan. Just flugfisket har visat sig vara en excep-
tionellt bra metod gällande förbättring av grov- och 
finmotorik samt lindring av psykiskt lidande som 
till exempel PTSD (Post Traumatic Stress Disorder). 
Kommentarer som ”It was just amazing. It felt like 
home” nämns ofta av medverkande veteraner på pro-
jektets hemsida. 

Även under vår svenska motsvarighet Camp Gray-
ling får vi liknande kommentarer från våra deltagare. 

”Det här var det bästa som hänt mig på tiotalet år” 
värmer även en f.d. jägarsoldats hjärta. Det är även 
en kvittens på att allt det arbete som framförallt To-
mas Torkelsson (TT) och Anders Jarhult lägger ner 
verkligen uppskattas. All heder TT & Jarhultarn! 
Jag vet även att min kamrat Kongo instämmer till 
fullo. Likaså bör Peter Schmitt med personal på 
Ammarnäs Guidecenter AB nämnas. Vilken fantas-
tisk service vi fått av dem genom åren!   

Som utlandsveteran och ständig stödmedlem i 
Idrottsveteranerna har jag haft förmånen att under 
de tre senaste åren fått följa med på fiskeresan med 
stort F. Äventyret har tagit oss deltagare till det 
vackra landskapet Västerbotten för en veckas flug-
fiske i bedårande fjällmiljö. 

Under 2021 firar Camp Grayling fem år och liksom 
föregående år kommer vi att ha lappländska Am-
marnäs som utgångspunkt. Vi åker dit den 1/8 och 
hemåt igen den 9/8.   

Känner man inte för att följa med på någon av våra 
dagliga fisketurer finns det andra aktiviteter att sys-
selsätta sig med i Ammarnäs. Det finns möjlighet till 
fjällvandring då till exempel Kungsleden passerar 
vårt närområde. Vill man stanna kvar i stugan och 
ta det lugnt så är det också helt ok. Man tar dagarna 
som de kommer helt enkelt. Stressfri miljö är ledor-
det. 

För er som aldrig flugfiskat tidigare men känner att 
ni vill lära er finns det bland annat ett överflöde av 
instruktionsfilmer på Youtube. Bifogar en länk till 
en av de bättre enligt mitt tycke: https://www.fiske-
journalen.se/film-snabblektion-i-flugfiske/  

Lär man sig kastgrunderna har man kommit en bra 
bit på vägen till att bli flugfiskare. Insektlära och 
kunskapen att läsa av vattnet kommer med tiden. 
Fullärd blir man aldrig utan det finns alltid något 
nytt att lära sig. Jag har bundit flugor och flugfiskat 
sedan 1979 och utvecklas fortfarande för varje år 
som går. 

Väl mött på Camp 
Grayling 2021!

/Pekka Englund, stolt 
utlandsveteran och 
ständig stödmedlem i 
Idrottsveteranerna
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Själv tränade jag intensivt fram till maj för att vara 
redo för säsongen 2020. När tävling efter tävling 
blev inställd så tappade jag hoppet om att pandemin 
skulle försvinna. Det finns många synpunkter över 
Sveriges hantering av denna pandemi, men som 
idrottsutövare kunde vi i alla fall fortsätta utan några 
större restriktioner.

2020 - Året som blev en virtuell säsong

Allt sköts på framtiden och istället för att ha 70 
dagar till en Ironman fick man nu planera om. 
Starten skulle bli om 435 dagar och man var 
tvungen att övergå till vinterträning. Ett ljus i denna 
tunnel var alla virtuella tävlingar,  mitt i kaoset av 
en pandemi och allt det tråkiga, så blev det mer 
och mer populärt med dessa tävlingar. Det dök upp 
cykeltävlingar, triathlontävlingar, löpning och även 
simning i virtuell form.

Exempelvis kunde en tävling innebära att man 
genomförde en mils löpning för sig själv i skogen 
eller/och simning 3 kilometer i valfri sjö eller 
bassäng. Vanligtvis skulle detta genomföras inom 
en period av 7 dagar. Efter genomförd sträcka så 
registreras tävlingen och man kan jämföra sig mot 
andra.

Jag provade på några av dessa lopp och även några 
distanssimningar, det var kul och samtidigt en 
bra alternativ lösning. Så fort en tävling var klar 
såg jag framemot nästa lopp, återigen fick man en 
variation i vardagen, en sporre.

De virtuella loppen kan aldrig ersätta den riktiga 
tävlingen, skillnaden är milsvid. En verklig 
tävling är något helt annat, man får ett annat pirr 
i kroppen när man laddar. Förberedelserna inför 
en speciell dag, att kliva upp tidigt på morgonen, 
uppvärmningen och det sista onödiga pillandet på 
grejerna så att allt är där det ska vara.

Nerverna spelar i hela kroppen,  man har laddat 
och förberett sig för att ställa upp tillsammans med 
alla andra. Trängseln när man slänger sig i vattnet 
och simmar bredvid folk, man simmar fortare helt 
enkelt. Att höra ljudet av publiken, musiken och alla 
medtävlare, då pressar man sig själv på ett helt annat 
sätt, så verkliga tävlingar är oslagbara.

Den virtuella världen kommer växa sig större och 
kommer att ge fler möjligheter till gruppträningar/
tävlingar. Bla så har min triathlonklubb en 
cykeltävling, en ”klubbtour”, där vi tävlar ca 1 
gång/månaden tillsammans under hela vintern. Det 
pågår givetvis flera träningar och det inspirerar att 
göra något tillsammans även om man sitter ensam i 
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källaren och harvar.

När pandemin slog till i början av året så ställdes 
alla fysiska gruppträningar in. Det var helt rätt 
gjort, ett bra beslut dock väldigt tråkigt för 
många. Tänker man i ett större perspektiv så kan 
det bli svårt för många klubbar att få ihop det 
ekonomiskt och behålla ungdomarna. Jag lider 
med dem alla som inte kan ha sina matcher/
tävlingar och få in pengar på lotterier och 
kioskverksamhet.

Att träna ensam kräver något extra av en person, 
att vara isolerad i sin träning är svårt, ska dock 
vara glad att vi i Sverige hade vår rörelsefrihet 
kvar. I många länder satt/sitter man instängd och 
ges ingen möjlighet att röra sig överhuvudtaget.

Min träning brukar i huvudsak vara i ensamhet 
men det blev lite för mycket av den varan i år. Det 
blir svårare att motiverat sig och det krävs ännu 
mer av dig.

Även om inte rädslan fanns/finns så inser man 
att det är en sjukdom som skulle göra mig riktigt 
sjuk och då kanske även nästa år skulle vara/bli 
förstörd.

Vet inte hur illa det blir om sjukdomen skulle 
landa i kroppen och vilka problem som skulle 
uppstå. Skulle kunna ta lång tid innan man 
återhämtar sig till ett normalt liv, inget man vill 
riskera.

Det var så mycket okänt med covid-19 och ingen 
visste något under den första tiden, fram till idag 
finns det fortfarande många frågetecken.

Laddar om.

Nästa år har jag tre stycken HIM (Halv Ironman) 
och en IM- Ironman att genomföra samt en 
distanssimning 5 km i Göta kanal. Lidingöloppet 
lockar och även en del traillopp och swimrun. Listan 
är lång och nu känner man sig som ett barn i en 
godisaffär, vill göra allt.

Förhoppningsvis så kan det dyka upp flera roliga 
distanslopp som kan utmana mig för att nå mitt 
slutmål som är Ironman Hawaii.

Jag vet att jag måste prestera bra tider på en full 
Ironman distans, 3,8 km simning, 180km cykel, 42 
km löpning. För en gubbe i min grupp 50-54 år, så 
behöver man ligga närmare 10 tim, total tid och det 
är inte lätt.

Hade det varit lätt så hade alla kunnat göra det, så 
detta kommer ta tid att kunna pressa sig dit, hoppas 
att nästa år är mitt år. En god hälsa och att få vara 
frisk är en förutsättning att lyckas.

Tror att det kommer dröja många år innan vi 
kommer tillbaka till det vi har sett som det normala. 
Vi kommer att förändra vårat beteende och 
eventuellt vårat sätt att träna och tävla.

Träna och pressa mig lite mer var dag känns bra och 
så länge man gör sitt bästa, då är man en vinnare.

Killen/tjejen som sitter kvar i soffan, de slår man 
med hästlängder, spelar ingen roll hur snabbt du 
springer eller simmar, inte heller hur långt.

Så länge du gör något, då tar man sig framåt mot 
ett bättre liv och för mig så trycker jag även ner 
mina ”monster” i lådan igen. Har väldigt sällan 
mardrömmar och väldigt få mörka/tunga stunder. 
Allt tack vare träning och alla som stöttar mig i 
detta.  

Önskar er alla en härlig vinter och ett bättre 2021

Er vän Joakim Brodin
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I dag är jag 56 år och bosatt på Gotland. Jag växte 
upp på ön med en far som var officer och som har 
gjort FN-tjänst i Kongo, Gaza och på Cypern. Mor-
san jobbade på sjukan på regementet, så jag fick nog 
mitt intresse för att göra FN tjänst i blodet från start.

Gjorde lumpen på A7, Gotland vilket var en positiv 
upplevelse för mig. Efter genomförd värnplikt gick 
skutan till Stockholm och jobb inom vården. Triv-
des mycket bra på jobbet, inte en dag lik den andra. 
Flyttade hem 1986 för att plugga till undersköterska 
och passade på att söka FN tjänst till Libanon under 
den tiden. Uttagningsbeskedet landande i brevlådan. 
Hade fått en tjänst på L92 och gasgruppen. Över-
lycklig och en aning nervös. Var tvungen att avbryta 
studierna för att kunna åka till Libanon, inget svårt 
beslut att ta. 

Väl hemma igen så tentade jag av min utbildning 
och sökte jobb som ambulanssjukvårdare i Stock-
holm som jag också fick. 

Hemma var jag alltid rastlös och upplevde att det 
var tråkigt när inget hände. Så jobbet på ambulansen 
passade mig perfekt. Svårast var när jag inte var på 
jobbet. Sökte också mig ut på fler FN tjänster det 
vart några till (L92, L94, L100, L108, L110 och 
BA01).

Jag har fått uppleva mycket elände dels genom mitt 
yrke som ambulanssjukvårdare och under mina FN 
tjänster. Det är svårt att förtränga sargade kroppar, 
döda barn, olycksoffer i bilar, hjärtstopp på tunnelba-
nan. 

Dom jobbigaste stunderna under min FN tjänst var 
under L108 när en grupp svenskar vart tagna som 
gisslan och satt i ett skjul under hot. Jag var då på 
sjukhuskompaniet, ambulansen. Larmet gick på 
kompaniet och vi fick en kort information. I väg upp 
till en höjd där vi skulle stå stand by. Jag upptäcker 
då att jag står i indiska kortbyxor och träskor. Skit-
samma var ju på rätt plats i alla fall. Glömmer aldrig 
den känsla som jag fick där, helt maktlös vi fick inte 
åka fram till skadeplatsen trots att det fanns skadade 
i skjulet. Den känslan var helt fruktansvärd.

Min egen olycka under BA01 har ju också satt sina 
spår. Den nära döden upplevelsen har påverkat mig 
mer än jag hade trott. Hela situationen där nere var 
helt overklig, det var som att jag befann mig i en 
film. Efter alla operationer som jag har genomgått 
under åren, så har det psykiska välbefinnandet aldrig 

fått chansen att ta plats riktigt. Jag har hållit näsan 
ovanför vattenytan via många kamrater som jag har 
pratat med och en hel del självmedicinering med 
allehanda drycker. Det är ju ingen hållbar lösning. 
Dock tog det många år för mig att inse. Efter elit-
loppshelgen på Solvalla 2017 så var jag bakis som 
en örn. Då bestämde jag mig för att ta en vit månad, 
sagt och gjort så vart det. Kände efter den månad-
en att det var bra för mig att ta ett uppehåll med en 
av mina käraste vänner flaskan. Föga förvånade så 
bubblar det upp massa nya känslor och tankar. Det 
blir lite obehagligt att känna sånt som jag har för-
trängt under alla dessa år. 

Då hör lägligt nog Stig Inge Blennow av sig att han 
skall åka tillbaka till Bosnien med några kamrater för 
att resa en minnessten i Vares utanför gamla campen. 
Klart jag vill hänga med på det. Så vi var där några 
dagar och var tillbaka till plasten där minolyckan 
skedde 3 november 1993. En både jobbig och samti-
digt en skön upplevelse.

Jag började inse att jag hade haft större problem, än 
vad jag kunnat tro under många år. Dock utan att 
kunna sätta fingret på var det var. Har under många 
år haft ångest, marddrömmar, rastlös, flashbacks 
och humörsvängningar. Har ätit antideppresiva och 
lugnande under många års tid och försökt att fly med 
hjälp av sprit.

Tankarna började att gå emot att försöka göra något 
åt detta, herregud jag hade gjort 49 operationer för 
att fötterna skall bli bra, men aldrig gjort något åt det 
psykiska. När flaskan varit bortställd ett tag och re-
san till Bosnien var klar så bestämde jag mig för att 
göra något åt mitt psykiska mående.

Började med vårdcentralen som skrev en remiss till 
vuxenpsykiatrin på Gotland. På något sätt känns det 
väldigt obehagligt att gå till någon tokDr, och blot-
ta sitt inre och sitta och prata med någon som skall 
vända ut och in på mitt inre. Men nu är det bara att ta 
tag i det hela. 

Första träffarna kändes mycket bra. Jag fick göra 

Så här gjorde jag
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några olika tester och berätta om mitt liv och mående 
hur det sett ut under mitt liv. Jag kände mig väldigt 
trygg med min terapeut. Fjärde gången vi träffades 
efter ca 5 timmars samtal och tester för att kunna sät-
ta en diagnos så fick jag reda på vilka mina diagno-
ser var. Lite anspänd men jag hade i alla fall ganska 
klart för mig vilka diagnoser det handlade om. 

Jodå ADHD och PTSD. Ingen jätteskräll precis. Bara 
att få diagnoserna kändes skönt. ADHD har givit 
mig mycket, har alltid sökt mig till spänning, oför-
utsägbara situationer. Det är tydligen en strategi som 
många med ADHD har. Så det fanns förklaringar på 
varför det vart som det vart med yrkesval, travspel, 
FN tjänster, sprit och många andra livsval. Bara att 
få förklaringen kändes bra. Vi hade ett långt samtal 
om hur vi skulle vidare med ADHDn. Jag valde att 
inte göra något. Tycker att den tillför mycket och så 
länge jag vet, känns det bra.

Däremot PTSD skulle vi lägga mycket krut på att 
få bukt med. Jag fick ett förslag på hur vi skulle 
vidare. Jag lovar jag är väldigt skeptisk till mycket 
som känns flummigt och inte går att ta på. Jag fick 
förslaget att gå vidare med EMDR (Eye Movement 
Desensitization and Reprocessing). Är det möjligt 
att bota psykisk ohälsa med att följa ett finger. Jag 
är mycket tveksam. Hem och läsa på vad det är och 
hur det skall hjälpa. Efter mycket tvekande så kom-
mer jag fram till att det finns inget att förlora bara att 
köra på.

Vi börjar behandlingen med att ta den händelse 
som stör mig mest. Det känns genast bättre efter en 
gång, och jag får nog bese mig överbevisad om att 
det fungerar. Efterhand vi fortsätter behandlingen 
så känns det bättre och bättre. Vi statade resan med 
händelser som låg ganska nära i tiden och slutade 
med något som stört mig omedvetet sedan 80 talet 
och mina år som ambulanssjukvårdare. 

Sisådär drygt ett år senare så får jag säga att jag mår 
mycket bra. Det är mödan värt att ta tag i det psy-
kiska. Det är absolut inte lätt, man måste verkligen 
vilja själv, göra en förändring av sitt liv och se ljuset 
i tunneln, som inte är tåget.

Varför det gick bra för mig är ju jättesvårt att säga. 
Men jag gjorde såsom att, dels göra ett uppehåll 
med spriten. Jo det vart alltid för mycket och kanske 
lite för ofta. Dock så har jag aldrig sett det som ett 
problem, men har förstått i efterhand att det var för 
mycket bara.

Bara det är ju en form av sorgeprocess som man 
måste gå igenom. 

Info om EMDR http://emdr.se/vad-ar-emdr/

Började att träna på ett gym i Visby med en PT. 
Det är nog det bästa jag gjort tror jag. 

Det är en stor kick för mig att se förbättringarna 
och att det går att göra resultat. Har alltid haft svårt 
att gå i trappor och hålla balansen efter olyckan. 
Redan efter några gånger såg jag förbättring och 
det gör i sin tur att det känns bättre psykiskt och 
motiverar mig till att träna.

För att lura mig själv så bestämde jag hösten 2019 
att jag skulle träna inför golfsäsongen 2020. Min 
PT har full koll på rörelsemönster som behövs för 
en bra sving. Det visade sig vara ett bra drag, gick 
lättare att motivera sig till att träna och vart en hyf-
sat bra golfsäsong.

Plockade bort sådana uppdrag och saker som inte 
är var kul och bara tog energi. Gör bara sådant som 
jag tycker är kul och gör skillnad för mig.

För mig var det viktigt att göra en rejäl omstart av 
livet och de val som jag har gjort genom åren. Har 
hela tiden varit öppen med min omgivning vad 
jag håller på med och att jag gått på psykiatrin. 
För mig var det viktigt att inte hålla något för mig 
själv. På så sätt fick jag även lite press på mig att 
fortsätta och att löpa linan ut.
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När jag ser i backspegeln så är det många olika saker 
som påverkat hur det vart som det vart. Det viktigas-
te har varit viljan till att förändra, för att lyckas så 
har jag delat in allt i olika projekt och mätbara mål. 

När jag började med EMDR så var de inledande 
behandlingarna så pass bra att jag satte målet att 
vara fri från antidepressiva läkemedel och lugnande. 
När behandlingen var slut så skulle nedtrappningen 
av läkemedel ta vid. Under ca 3 månader skulle det 
trappas ut. Första veckorna var ingen lek. Efterhand 
kändes det bättre och fokus var hela tiden att lyckas 
sluta. Försökte att hänga upp det på annat som gav 
energi, såsom träning, golf, kvällskurs i teckning och 
andra saker som jag aldrig gjort.

Så här med facit i hand så var det mödan värt. Det 
är inte lätt och för att lyckas så behövde jag tydliga 
realistiska mål. Kunna glädjas och vara tacksam för 
små förbättringar, framförallt var jag väldigt ärlig 
mot mig själv, öppen och ärlig mot terapeuten. Jag 
är också tacksam mot alla i min omgivning som stöt-
tat och peppat längs vägen.

Det vart också en annan positiv följd av denna resa, 
har slutat med maxdos av morfin mot smärtorna i 
fötterna. Vågade prova att trappa ut morfinet. Detta 
gick över förväntan och smärtorna är inte bättre men 
framförallt inte sämre. Att vara morfinfri är en stor 
seger.

De stora förändringarna som jag upplever det nu, är 
att känslorna i ytterlägena är mer påtagliga. Skrattar 
mer och gråter mer, och det känns bra. 

Summa summarum så har resan varit väl värd att 
göra. Det är inte lätt, men väl vid målet så är jag 
grymt nöjd. 

Allt kan sammanfattas med Ge Fan Aldrig Upp

Peter Enström

Den hjälp Idrottsveteranerna gett mig med lånet av 
en kajak har varit ovärderlig. Att kunna ta en tur när-
helst man vill har höjt min livskvalité avsevärt. Som 
protesgångare kan det vara svårt att komma nära na-
turen men detta har kajaken verkligen hjälpt till med. 
Träning, naturupplevelse, harmoni och livsglädje 
ryms i ert stöd till mig. De gånger jag vält med kaja-
ken har även gett lite adrenalin till en grånad krigare. 

Tusen tack!

Karl-Magnus Karlsson

En rapport om det stöd jag 
erhållit från er

Några rader från Mali
Monika Eriksson Västerås, nyss hemkommen från 
min 5:e utlandsmission. Denna gång i Mali, en mis-
sion som inte varit lik de tidigare p.g.a. Covid-19. 
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7,5 månaders insats och 8 v i karantän totalt. Jag har 
suttit i karantän i Skillingaryd, i Bamako, i ensam 
isolerad karantän i Gao samt när jag var hem på leave 
i Enköping. Insatsutbildningen startade i Skövde v 
003 och slutade på Livgardet v 014. Det har även 
varit Covid-19 utbrott på campen så mycket har varit 
stängt och restriktioner har funnits, lika de vi nu har i 
Sverige. Avstånd, munskydd på samt handhygien.

Jag har haft befattning som C Stabsexpedition i Ba-
mako och Gao. Insatsen har varit en etableringsmis-
sion där man från en tom byggnad i Gao på Camp 
Estelle, etablerat ett fungerande stabshus med till-
hörande modulhus som även byggts upp under min 
tid där. Då vi var en etableringsmission så fanns det 
heller inga redskap att bygga upp Camp Estelle med 
samt att det vi skulle ärva från Timbuktu ej anlänt 
när huvudstyrkan anlände v 021.

Vi har upplevt flera olika årstider under vår tid i 
Mali, sommar, torka, regnperiod och nu senast lite 
svalare vintersäsong med ca +30 grader. Något 
som vi alla upplevt är den röda sanden och marken, 
jordarten heter laterit eller järnsten. något som sätter 
sina spår på både kropp och kläder, man är aldrig 
ren. Camp Castor har ca 1200 boendes. 

Vi har bott två personer i varje rum, splitter-
skyddade containerboende med dusch och wc, vi 
har haft tillgång till två gym, matsal , welfare, två 
mässar och ett litet px, kiosk. Då jag ej går på gym 
så har jag försökt att gå runt campen en sträcka på 
ca 5 km i kängor och kroppsskydd. 

Då Covid-19 råder så har vår camp varit en 
stor karantän, folk har inte haft möjlighet att se 
någonting på utsidan förutom när de åker till och 
från flygplats som ligger precis utanför campen. 

Monika Eriksson Västerås 
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En marsch för att uppmärk-
samma psykisk ohälsa

Föreningens stödmedlem Björn Andersson planerar 
att genomföra en marsch från Smygehuk i söder till 
Treriksröset i norr. Syftet med marschen är att upp-
märksamma psykisk ohälsa. 
Marschen inleds i början på april 2021 och beräknas 
att avslutas i slutet av augusti.
Under marschen kan du stödja Björn med att gå med 
på någon sträcka, ansvara för matdepå eller stödja 
med transporter i samband med något pressevent.

START
APRIL

MÅL
AUGUSTI

Vem är Björn Andersson?
Mitt namn är Björn Andersson och jag har under 
perioder av mitt liv levt med återkommande depres-
sioner. Dessa tendenser förvärrades då jag under en 
period av mitt liv levde under stark press varvid jag 
diagnostiserades lida av utmattningsdepression samt 
ångest. Detta föranledde en sjukskrivning där revor i 
Svensk Hälso- och Sjukvård blottlades för mig på ett 
sådant sätt att jag efter friskförklaring och återgång 
till ett yrkesliv känner ett ansvar att uppmärksamma 
begreppet psykisk ohälsa. De långa väntetider som 
möter en person med psykisk nedsatt förmåga för 
att erhålla t.ex. psykolog för ett första samtal varie-
rar från två till fyra månader inom olika regioner 
i Sverige. Detta förhållande ställer stora krav på 
att den enskilde individen med psykisk ohälsa tar 
egna initiativ och själv agerar för att nå ett psykiskt 

välmående och, visade det sig, var en förmåga jag 
själv hade men som i en annan situation hade kunnat 
förvärra min hälsa betydligt. Det är troligt att detta 
förhållande föranleder längre sjukskrivningar och 
ett större lidande än vad som kan anses vara rimligt 
i Sverige idag.
 Då jag som Legitimerad Sjuksköterska genomgått 
Medicinal Officershögskola och därefter tjänstgjort 
vid flera förband framförallt vid Bodens Garnison 
samt även K4 Arvidsjaur känner jag personligen att 
Försvarsmaktens personal som tjänstgjort i ut-
landstjänst bör stödjas för att ges möjlighet till god 
omvårdnad och rehabilitering i händelse av fysisk 
såväl som psykisk ohälsa. Denna den senare delen 
av Hälso- och Sjukvården inom Försvarsmakten har 
förändrats till det bättre de senaste decennierna men 
det finns fortsatt möjlighet till förbättringar samt 
ytterligare stöd till personal som tjänstgjort i ut-
landsmission och som till följd av detta drabbats av 
psykisk ohälsa och nedsatt funktion i vardagen.

Som tidigare verksam som Medicinal Officer inom 
FM känner jag ett personligt engagemang och vilja 
att agera i syfte att öka kunskapen och medvetenhe-
ten runt de konsekvenser kring psykiskt mående som 
kan drabba personer som deltagit i utlandsmission-
er. Fysiska skador och dess konsekvenser är oftast 
synliga och tydliga för omgivningen till skillnad från 
psykiskt lidande och ohälsa. Dessa psykiska ärr syns 
inte även om de kan vara lika begränsande för den 
enskilde som fysiska skador.
Som informerats mig saknas ett väl utbyggt om-
händertagande och fullt erkännande av en av de 
mest begränsande följdverkningarna psykiskt inom 
dagens Hälso- och Sjukvård som Försvarsmakten 
har att ta ett större ansvar för; erkänslan för de 
veteraner som lider av PTSD eller liknande psykisk 
ohälsa. Detta anser jag bör uppmärksammas och 
ges uppmärksamhet samt även att i stort erkänna de 
belastningar veteraner kan utsättas för till följd av 
psykisk ohälsa i stort.

Det är i detta syfte jag avser och önskar stöd i min 
marsch från Smygehuk till Treriksröset. Det kan 
anses vara en betydande sträcka att vandra men 
det är också i den sträckans längd uppmärksamhe-
ten återfinns. Det är inte i det vardagliga vi vinner 
intresse utan allt som oftast i det avvikande och till 
synes extrema. Likt redaktören på kvällstidningen 
väljer bort artikeln ”hund bet man” men inte tvekar 
i att publicera nyheten ”man bet hund” är det det 
oväntade som ger publicitet och uppmärksamhet. 
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Vi som människor väcks av det ovanliga och vi vill 
veta mer. Den nyfikenheten kan i detta fall utnyttjas 
till något gott.

Hur kommer marschen att genomföras?
Från Smygehuk går rutten längs Blekingekusten till 
Oskarshamn. Därifrån via Linköping, Motala till 
Örebro. Passerar Enköping, Uppsala, Gävle föl-
jer därefter kusten upp till Luleå. Går därefter via 
Boden, Överkalix, Tärendö, Vittangi, Kiruna till 
Treriksröset. 

6 dagars vandring därefter en vilodag. Dagsetapper 
25 km per dag. Enstaka dagar längre sträcka upp till 
maximalt 30 Km.

Utrustning
Personlig utrustning samt materiel dras med den cykel-
kärra som Idrottsveteranerna lånar ut.

Övernattning sker i tält. Några nätter planeras ske på STF 
vandrarhem. Maten längs vägen består i huvudsak av 
frystorkad mat. 10 dygnsportioner förs med på kärran. 
Mat fylls på från de depåer som läggs upp längs vägen. 
Vatten införskaffas på vägen dels via tappning kommunalt 
vatten dels via filtrering av vatten från naturliga vatten-
drag.

Kommunikation
Längs marschvägen kommer regionkontor att besökas 
och pressträffar att arrangeras för att uppmärksamma 
PTSD samt psykisk ohälsa bland våra veteraner samt 
att i möjligaste mån förbättra deras möjlighet till 
adekvat Hälso- och Sjukvård samt i förlängningen 
förbättra dessa individers upplevelse av hälsa. 

Vandringen planeras att kunna följas via sociala me-
dier samt förhoppningsvis ges uppmärksamhet dels 
via dessa men även via vandringens art och syfte i 
sig. 
Läs mer om Sverigemarschen på hemsidan under 

början av 2021.
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Nu kan du som är företagare 
stödja vår verksamhet!

Idrottsveteranerna får i dagsläget stöd från såväl myn-
digheter som enskilda. En del av de bidrag föreningen 
mottar är öronmärkta för soldater sårade/skadade i in-
ternationell tjänst. Föreningen är därför även i behov av 
ekonomiskt stöd för att stötta nationellt sårade/skadade 
soldater. Ditt samarbete med Idrottsveteranerna kan där-
för bidra ytterligare till att sårade/skadade soldater får det 
stöd de behöver.

Samarbetsavtal kan tecknas för tre olika nivåer, 5 000, 
15 000 och 25 000 kr eller materiel/utrustning till mot-
svarande värde i stöd under ett år. Föreningen har drygt 
400 medlemmar från generaler/amiraler i Försvarsmak-
ten, politiker i ledande positioner till en stor variation av 
stödmedlemmar i samhället. Tidningen Idrottsveteranen 
distribueras till samtliga medlemmar via mail och till 
ett antal avdelningar på Högkvarteret, Försvarsdeparte-
mentet, Sveriges veteranförbund, Soldathemsförbundet, 
Invidzonen, Sveriges militära kamratföreningars riksför-
bund i tryckt format.  

Sponsor ges följande förmåner:

5 000 kr

En fjärdedels sida i tidningen Idrottsveteranen vid två 
tillfällen.

Företagslogga motsvarande presenterad på hemsidan som 
bronssponsor

15 000 kr

En halv sida i tidningen Idrottsveteranen vid två tillfäl-
len.’

Företagslogga länkad till valfri hemsida och presenterad 
på hemsidan som silversponsor

25 000 kr

En hel sida i tidningen Idrottsveteranen vid två tillfällen.

Företagslogga länkad till valfri hemsida och presenterad 
på hemsidan som guldsponsor.

Som värd för ett valfritt föreningsarrangemang kostnads-
fritt delta med en representant.

Vill du sponsra föreningen är du välkommen att ta kon-
takt med kansliet@idrottsveteranerna.se
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åårr!!  VVii  hhaarr  llåånngg  eerrffaarreennhheett  aavv  oocchh  kkuunnsskkaapp  oomm  

FFöörrssvvaarrssmmaakktteenn  oocchh  FFöörrssvvaarreettss  MMaatteerriieellvveerrkk  oocchh  kkäännnneerr  

vvääll  ttiillll  uuttmmaanniinnggaarr  ssoomm  uuppppssttåårr  ii  ddeenn  ddaagglliiggaa  

vveerrkkssaammhheetteenn..  

Avancerade IT-tjänster med 
kvalitet och engagemang! 
 

Föreningens sponsorer

Försvarsmakten är föreningens huvudsponsor och 
står för den absoluta merparten av de ekonomiska 
medel som står till föreningens förfogande. 

FM medel får endast användas för stöd till interna-
tionellt skadade medan föreningen är öppen även 
för nationellt skadade.

Det innebär att föreningen är beroende av stöd-
medelmmar och sponsorer för stödet till de natio-
nellt skadade.
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              Vill du hänga med på påskturen 2021?

För sjätte året i rad ska Idrottsveteranerna ut på påsktur. 

Påsken 2021 ska Idrottsveteranerna på en skidtur och skida mellan Abisko och Nikkaloukta via Kebnekaise fjällsta-
tion. Turen kommer att genomföras ett par dagar innan långfredagen och avslutas i anslutning till annandag påsk ca. 
29 mars - 6 april 2021 (OBS! de exakta datumen är inte fastställda). 

Genomförandet kommer att ske genom att vi flyger upp till Kiruna och tar tåget till Abisko, skidar därefter längs med 
Kungsleden söderut till Nikkaloukta, tar bussen till Kiruna och sedan flyger hem. 

Vi kommer därmed att skida på turskidor längs med Kungsleden med en beräknad sträcka på ca 20 km per dag. Vi 
kommer passera STF-stugor varje dag där vi kommer att kunna övernatta även om vi också kommer att sova i tält. Att 
skida på turskidor motsvarar att gå på en fotmarsch fast är mycket mer skonsamt eftersom många stötar försvinner.

Turen kommer att genomföras som ett team med nybörjare som kommer att få den stöttning som de behöver och med 
mer erfarna medlemmar och stödmedlemmar som kokar vatten, sätter upp tält, bär mat och drar grupputrustning i pul-
kor. För detta kommer vi att planera in ett bastubad med en reservdag i slutet. Om vi inte är tillräckligt snabba kommer 
vi ordna så att vi åker förbi en eller flera dagsetapper med snöskoter.

För att detta ska vara möjligt att genomföra på ett säkert och framförallt givande sätt vill Idrottsveteranerna binda upp 
dig som sårad i ett träningsprogram under året. Vi har alla olika förutsättningar att genomföra Påskturen men genom 
att träna tillsammans (men på varsitt håll) kommer våra förutsättningar att genomföra detta förbättras avsevärt. 

Vi har under tidigare år sett vilken spännande utveckling de sårade som vågat prova att delta fått även utan tidigare 
förkunskaper. Tanken nu - efter att vi pratat och du visat ditt intresse - är att du kontaktar föreningens idrottsansvarige 
Milad Samadi för att diskutera din utgångspunkt med hänsyn till dina skador och förutsättningar och att ni tillsam-
mans diskuterar ett möjligt träningsupplägg för dig. Det kan röra sig om kortare promenader inledningsvis eller kanske 
mental träning att åka iväg på en resa tillsammans med andra. Detta är inte en bindande anmälan utan det första steget 
för att komma ut i fjällen om drygt ett år tillsammans. Därefter skapar vi ett antal 3-manna chattgrupper på Whatsapp 
där du tillsammans med två andra sårade kamrater kan diskutera och bolla träningsfrågor. Vi kommer också skapa en 
gemensam grupp med alla deltagare där Milad kan förmedla gemensam information om träning och turen av intresse 
för alla. På så vis är tanken att resan till Påskturen 2021 blir ett delmål i form av träning och att genomförandet av 
Påskturen 2021 på Kungsleden blir huvudmålet tillsammans med andra kamrater från föreningen.

milad.samadi@idrottsveteranerna.se eller 0793392703
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Vill du bli medlem eller känner du 
någon som du tror vill bli medlem 

och stödja föreningens verksamhet?

Gå in på 
www.idrottsveteranerna.se

för medlemsanmälan.
Årsmedlemskap kostar 50 kr och ständigt 

medlemskap kostar 500 kr.


