
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

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! 

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! 

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!

BLI MEDLEM

Frivilliga Flygkåren 
Hässlögatan 20 
721 31 Västerås

Tjänsteman i Beredskap 
Tillgänglig dygnet runt 
0155-212 000

ungdom.ffk.se
ffk.se 
Växel: 021-440 33 00

Frivilliga Flygkåren Ungdom 
Frivilliga Flygkåren

KRISNUMMERADRESS KONTAKT SOCIALA MEDIER


