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8 september 2017

Äntligen är det höst!
Bäste kretsmedlem
Sommaren är kanske inte riktigt slut, vi har ju nyss njutit
en av de bästa helgerna på havet. Men icke desto mindre
drar nu SFRO och ROSIGs höstprogram igång med
många aktiviteter, så boka in i kalendern redan nu!
Lägesrapport
27-30 juli genomförde vi för 12:e året i rad
navigationsövningen med M20. Denna gång Stockholm Vaxholm - Arholma Nord - Sandhamn - Stockholm.
Sedvanlig intensiv skärgårdsnavigering och
manöverövningar blandat med trevligheter. Efter anmälan och utbyte av
gåvor hos SFRO ordförande emeritus stävade vi till det förnämliga
Arholma Nord där M20 och M21 förtöjde vid berget i Skvallerhamnen
nedanför fortets kvarvarande 10,5 cm pjäs. Specialvisning av fortet
åtföljdes av grillmiddag på akterdäck. Mer att läsa på M20 hemsida.
Reservofficersfrågorna och utbildningen har rejäl medvind inom
Flottan och sommarens ”avrostningskurs” för reservofficerare blev succé
med fullt hus på 30 platser. Ett enträget arbete av flera eldsjälar och nära
samverkan mellan SFRO, Sjöstridsskolan och Marinledningen har
gjort detta möjligt. För aktiva RO finns därmed
Uppfräschningskursen samt den taktiska stabskursen (f.d. ”FHS
ROK”) som även fungerar som nivåhöjande OF2-OF3.
Under sommaren har dessutom de första kadetterna på många år
ryckt in för att påbörja sin utbildning mot RO (ytstrid). Den nya ROutbildningen omfattar flera vägar som närmast kan beskrivas
som ”rak” reservofficersutbildning (ROU) och Anpassad
Reservofficersutbildning (AROU) vilken främst syftar till att utbilda
specialistofficerare OR/T men med tillägg även möjliggör anställning
som OFF/T.
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Hösten 2017
Som jag skrev i mitt sommarbrev blir denna höst speciell för alla aktiva reservofficerare genom
tjänstgöring i den stora försvarsmaktsövningen Aurora. Ni kan inte undgå att läsa om den i Svenska
Dagbladet, DN eller GP. Verksamheten är igång nu och Göteborg och Västsverige involveras
självklart när utländska förband skall tilltransporteras. Läs om Aurora på forsvarsmakten.se och
hjälp till att motverka den omfattande desinformation som sprids. Ni som är aktiva RO - tänk på att
Göteborgs Garnison har skärpta tillträdesbestämmelser under övningsveckorna för Aurora.
Håll ett öga på Förbundets hemsida www.sfro.se för senaste nytt. Information publiceras
regelbundet under ”Göteborgskretsen”. Där hittar ni även uppgift om medlemsavgift, länkar till
Reservarna med facklig information mm.

Höstprogrammet – se bilaga!

Välkomna och väl mött i höst
För styrelsen/ Johan von Otter, ordförande

M20 och M21 i Skvallerhamnen, Arholma
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