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VILL DU UTVECKLA  
DIG SJÄLV? 

Bli medlem i Försvarsutbildarna

VILL DU UTMANA  
DIG SJÄLV? 

Gå med i Försvarsungdom

https://www.forsvarsutbildarna.se/


FÖR DIG MELLAN 15-20 ÅR 
Har du funderat på vad Försvarsmakten är och vad man gör där? Vill du utmana dig själv?

Då passar vår ungdomsverksamhet perfekt för just dig!

Hos oss kommer du bland annat att få:

 • utmana och testa dig själv i olika fysiska aktiviteter
 • lära dig grunderna i överlevnad
 • lära dig att leda andra och utbilda andra
 • lära dig hur man ger första hjälpen
 • prova på skytte
 • delta i intressanta studiebesök
 • förbereda dig för en framtid i Försvarsmakten eller en blåljusmyndighet
 • ta ansvar för dig själv och andra under olika omständigheter
 • vänner och minnen för livet!

Hos oss kommer du att utvecklas genom kunskap, utmaningar och gemenskap!



UTVECKLAS TILLSAMMANS MED ANDRA
Inom Försvarsutbildarnas ungdomsverksamhet får du som medlem möjligheten att  
tillsammans med andra växa och utvecklas för att kunna ta ett större ansvar. Vi erbjuder  
dig en spännande och bred verksamhet.

Det första som händer är att du får en introduktion där du får en bild av vår ungdoms
verksamhet. Du kommer att få uppleva många roliga aktiviteter tillsammans med andra.

Därefter kommer du att få en grundläggande utbildning inom bland annat sjukvårdstjänst, 
fysisk träning, idrott och skjutning. Du får information om olika yrken inom Försvarsmakten 
och blåljusmyndigheterna samt vilka fysiska krav som krävs. Du får låna militär utrustning 
som du ska använda på de utbildningar och övningar som du deltar i hos oss.

Vill du lära dig ännu mer så finns det möjlighet att genomföra en veckokurs med olika tema, 
till exempel tema vinter, fjäll eller armé.

Efter din tid som ungdom kan du fortsätta utveckla dig genom att göra militär grundutbildning 
och söka en anställning inom Försvarsmakten eller teckna ett avtal med Försvarsmakten  
för att tjänstgöra inom Hemvärnet. En annan möjlighet är att sikta på ett jobb inom blåljus
myndigheterna. Du kan även utbilda dig som instruktör inom ungdomsverksamheten.



Vi bedriver ungdomsverksamhet för dig om du har fyllt 
15 år men inte 21.

Vi träffas oftast på helger och kvällstid. Du får dessutom  
möjlighet att åka på kurser och aktiviteter i samband  
med skollov.

Förutom en mindre årlig medlemsavgift är det  
kost nads fritt att delta i vår verksamhet. Du får låna 
den utrustning som behövs och som medlem är du 
försäkrad under utbildning hos oss.

Kontakta oss eller läs mer på vår hemsida eller 
Facebook.

Är du under 18 år? Glöm inte att visa dina föräldrar 
informationen om oss på vår hemsida!

Välkommen!

info@forsvarsutbildarna.se
www.forsvarsutbildarna.se
www.facebook.com/forsvarsutbildarna
www.forsvarsungdom.com 
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Hos oss får du  
kunskap, gemenskap 
och sam tidigt inblick  
i försvaret.

HÄNG MED!

FÖRSVARSUNGDOM
FÖRSVARSUTBILDARNAS UNGDOMSVERKSAMHET
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