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Frivilliga Flygkåren, FFK, är en frivillig försvarsorganisation med närmare 3 000 medlemmar fördelade över
hela Sverige. Alla medlemmar har
en sak gemensamt – engagemang
och insikt i flygets möjligheter, samt
viljan att göra något konstruktivt av
sina kunskaper. Den operativa flygverksamheten organiseras länsvis
i samverkan med så gott som alla
landets flygklubbar. FFK är en del
av Sveriges totalförsvar och den
svenska krisberedskapen. Vi utgör
en flygande resurs när samhället
ställs inför prövningar.
FFK genomför verksamhet och
uppdrag åt många myndigheter; till
exempel Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, Försvarsmakten, Trafikverket, Länsstyrelser

och Polisen. Kommuner, räddningstjänster, sjöräddning och frivilligorganisationer är exempel på andra
uppdragsgivare och samarbetspartners. När FFK åtar sig ett uppdrag
betalar beställaren endast flygkostnaden. Piloter och spanare deltar
ideellt, vilket gör verksamheten till
ett mycket kostnadseffektivt komplement till samhällets ordinarie
resurser.
FFK utför flyguppdrag över hela
Sverige. Totalt flygs årligen kring
8 000 timmar inom FFK, vilket i
genomsnitt innebär 20 timmar per
dag året runt.
Frivilliga Flygkårens uppdrag
ställer höga krav på flygplansbesättningen. FFK bedriver därför en
omfattande utbildningsverksamhet.

Grundutbildning och regelbunden
vidareutbildning ger pilot och
spanare kvalificerade kunskaper
anpassade utifrån de uppdrag som
ska genomföras.
FFK har en jourtelefon bemannad
av en tjänsteman i beredskap, TiB,
dygnet runt, året runt. Vid behov
kan därför FFK snabbt larma ut sina
tillgängliga resurser.
Organisationens ungdomsverksamhet är idag en av Sveriges
största aktörer för flygintresserade
ungdomar mellan 14 och 25 år. På
läger och kurser får ungdomar ökad
kunskap om flyg, krisberedskap,
fördjupat engagemang i FFK och en
fin gemenskap. Allt byggt på FFK:s
värdegrund.

FLYGPLAN
I samverkan med flygklubbarna använder vi enmotoriga
flygplan. FFK kan operera från mindre flygfält och kan
täcka stora spaningsområden på kort tid. FFK:s piloter
är utbildade att operera på lägsta godkända flyghöjd.
Detta sammantaget ger både en bra överblick samt god
möjlighet att göra observationer på nära håll.

VERKSAMHETER
RAKEL
Utöver den vanliga radiokommunikationen, som ingår i
alla piloters flygutbildning, är FFK:s piloter och spanare
även utbildade i andra kommunikationssystem; exempelvis användning av blåljusmyndigheternas RAKEL och
den marina VHF-radion. Detta underlättar i direktkommunikation med andra aktörer.

CIVIL VERKSAMHET

MILITÄR VERKSAMHET

UNGDOMSVERKSAMHET

Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap är FFK:s viktiga finansiär och
uppdragsgivare för den civila verksamheten. När stormen, översvämningen eller
skogsbranden slår till behöver samhällets
resurser förstärkas. Då kan FFK göra viktiga
insatser genom sina ideellt engagerade
piloter, som har beredskap i länen. FFK har
kontinuerliga uppdrag för civilsamhället,
som genomförs av piloter och spanare utbildade för t.ex. rekognosering av skador
på kraftledningar, vägar och järnvägar.

En del av FFK:s flygverksamhet ingår i det
svenska försvaret. FFK har i uppdrag av
Försvarsmakten att rekrytera och utbilda
piloter som flyger åt Hemvärnet och Marinen. Uppgifterna inom Hemvärnet utgörs
främst av ytövervakning och informationsinhämtning åt hemvärnsbataljonerna och
de tillhörande underrättelsekompanierna.
Till havs samarbetar FFK med Marinen
i övervakning av svenska vatten. FFK
medverkar också regelbundet i Försvarsmaktens övningar.

Sedan 2005 har FFK:s ungdomsverksamhet
gett ungdomar chansen att uppleva vad
flyget kan bidra med, träffa nya vänner
och skapa en meningsfull fritid. Som ungdomsmedlem i FFK har du möjlighet att
delta på utbildningar, läger och aktiviteter.
För de ungdomar som vill engagera sig i
frivilligverksamheten erbjuds möjligheten
att utbilda sig till spanare, för att slutligen
kunna bli placerad i en av FFK:s flyggrupper. Ungdomsverksamheten präglas av gemenskap, glädje och respekt för varandra.

KAMERA
Med hjälp av FFK:s eget system för dokumentation
och rapportering vid spaning, TBOS – ta bild och sänd,
kan positions- och tidsbestämda flygbilder sändas till
det markbaserade mobilnätet och vidare via internet.
Uppdragsgivaren kan därmed få tillgång till bilder från
krisområden i realtid.

FRIVILLIGA FLYGKÅRENS
UNGDOMSVERKSAMHET
Går du och sneglar upp mot himlen och önskar att det var
du som flög flygplanet där uppe? Eller är du nyfiken på en
ny och annorlunda upplevelse?
DÅ ÄR VI ORGANISATIONEN FÖR DIG.

Frivilliga Flygkårens ungdomsverksamhet
vänder sig till dig som är mellan 14 och 25
år, med eller utan flygerfarenhet.
Vi erbjuder dig en intressant och meningsfull
fritid och det gör vi genom att anordna en
spännande blandning av aktiviteter. Allt
ifrån flygdagar till studiebesök anordnas av
våra lokala sektioner. Är du mer intresserad
av militärt flyg är våra regionala läger något
för dig. Om du vill ställa upp för samhället i
kris vill vi utbilda dig till spanare!

Inga flygerfarenheter?
Inga problem!
Det får du med oss.

FFK Ungdoms främsta syfte är att stärka
Sveriges krisberedskap och det gör vi genom
ungas flygintresse. Som medlem kan du
välja att gå igenom vår utbildningsstege och
eller hänga på läger och träffa nya vänner
ifrån hela landet. Det finns inga krav på att
gå vår grundutbildning eller att bli spanare.
Du kan istället engagera dig lokalt eller i
vår lägerverksamhet. Oavsett så präglas
all verksamhet av gemenskap, glädje och
respekt för varandra.
Är du intresserad av att ställa upp för
samhället genom att flyga med som spanare
på våra uppdrag? Då är vår utbildningsstege
något för dig! Utbildningen börjar med
att du får lära dig grunderna inom
flygrelaterade ämnen som du kommer att
ha nytta av i vidare utbildning. I nästa steg
får du möjlighet att lära dig att hantera
kamera och navigera ifrån luften. Teori och
praktik varvas för att du ska kunna tillämpa
dig spaningsfärdigheterna på bästa sätt.
Slutligen får du lära dig våra olika uppdrag
genom praktisk utbildning.
Vill du ha upplevelser som inte finns på
hemorten? Eller vill du lära dig mer om
försvarets olika flyggrenar? Då ska du
ansöka till något av våra regionala läger!
Under ett läger får du möjlighet att åka med
i småflygplan, gå på intressanta studiebesök
och att träffa piloter eller andra anställda
som jobbar med det militära flyget. Du lär
dessutom känna andra flygintresserade i
hela landet!

BLI MEDLEM
Medlemsskapet kostar 100 kr/år. Som
medlem har du förmånen att kunna delta på
alla våra aktiviteter och utbildningar. Läs mer
på hemsidan och på våra sociala medier!

De lokala sektionerna anordnar allt från
filmkvällar till intressanta studiebesök,
helgläger och flygdagar. Den lokala
verksamheten ger dig möjligheten att träffa
nya kompisar i din närhet!
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