Adressetikett

BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING
Om adressaten begärt eftersändning på grund av definitiv avflyttning skall
försändelsen återsändas med uppgift om den nya adressen.
____________________________________________________________________
RESERVOFFICERSFÖRENINGEN I SKÅNE
C/o mj Jonas Stålhandske Palovaara
Vegeholmsvägen 124
262 92 ÄNGELHOLM
E-post: skane@sverof.se

SKYTTE 2020
Träning våren:
Måndag, 6:e april kl. 17:00 19:00, inkl. grillning
Måndag, 11:e maj kl. 17:00 19:00

Mästerskap:
Måndag, 15:e juni kl. 17:00 19:00

Träning hösten:
Måndag, 7:e september kl. 17:00

19:00

Plats: Bödkaregårdens skjutbana, Sallerupsvägen, Malmö
Vi ses på skjutbanan!
Kn Kay-Åke Ohlsson
RiS skytteofficer
E-post: kay-ake.o@telia.com
Mobil: 070-602 66 84

Medlem inbjuds till pistolskjutning i Lund
Datum: udda veckor, lördagar 09:00 12:00
Plats: Bollhuset, Lund (i källaren vid bowlingen)
Medtag: civila kläder samt hörselskydd
Kostnad: 40 SEK/gång samt am. 200 SEK/ask á 50 ptr.
Anmälan: dagen innan till max.leufstedt@gmail.com,
betalning via Swish till 123 646 6619

Medlem inbjuds att prova på fäktning
Medlem inbjuds att prova på fäktning av Sveriges enda
mästare i alla tre discipliner, sabel, florett och värja,
instruktör RO/Mj Orvar Jönsson.
Datum: mån ons 17:30 20:00 alt. sön 09:30 11:30
Plats: G:a Pjäshallen, Lv4. Ernst Jacobssons gata 11, Malmö
Medtag: T-shirt, Gymnastikskor, vattenflaska och ombyte
Kostnad: gratis
Frågor: bjorn.rosenlund@toplog.se
Meddela oss gärna din e-postadress till skane@sverof.se så vi enkelt
kan hålla Dig informerad om nyheter och ändringar!
”SYDFRONTEN” utkommer med 2 nr/år med en upplaga om ca 250 st/år
Medlemsavgift: 100:-/år, Swish nummer 123 494 90 61
Postgiro nr: 3 8690-4
Tryckes av: Skånes Försvarsutbildningsförbund
Ansvarig utgivare: föreningens ordförande
E.S.O: Enligt Senare Order

Nr 1

Jan-Dec 2020

Framtiden är din att leva, och vår att försvara!
Försvarsmaktens nya kampanj är otroligt bra. Den fångar vårt
gemensamma ansvar. Samhällets många olika funktioner
tillsammans med Försvarsmakten bildar totalförsvaret. Vi skall
gemensamt skapa bästa möjliga förutsättningar för Sverige. Vi skall
skydda de som valt att bo här, bygga sin framtid och leva rika liv.
Omvärlden är om möjligt mer komplicerad och oförutsägbar än den
var för något år sedan. Spänningarna stiger och fler nationer talar
med brösttoner. Otryggheten och osäkerheten ökar, både inom och
utanför våra gränser. Det är därför befriande att se att det finns
politisk vilja och samstämmighet om att Försvarsmakten skall
stärkas. Att det sedan, mellan partier, finns olika syn på tidsplaner
och vilken ordning saker skall ske är naturligt i ett demokratiskt
samhälle.
Från RiS vill vi bjuda dig till en vår fylld av intressanta aktiviteter,
med årsmötet som en av höjdpunkterna. Vi önskar bereda möjlighet
till ökad kunskap inom olika försvarsrelaterade områden. Dessutom
finns möjligheten att delta i våra skjutträningar.
Skapa ljus i vintermörkret och möt våren tillsammans med kollegor
och vänner inom våra olika försvarsgrenar. Programmet har som
mål att bidra till en bättre framtid, väl värd att försvara.
Vi vill ocks g ra en heads up f r en m cket intressant aktivitet
senare i höst. Vi har bett Kent Härstedt, överlevare, politiker,
författare och numera ambassadör att hålla en presentation. Han
kommer att berätta om situationen in Nordkorea. Vilken roll spelar
Sverige och våra diplomatiska ansträngningar för att öka säkerheten
i den regionen?
Med vänlig reservofficershälsning

Kn Carl Ahlgren
Projektofficer och ledamot i RiS

Medlemsavgift RiS 100 kr/år
PG 38690-4 alt. Swish till 123 494 90 61
Stöd vår verksamhet – bli medlem!
Reservofficersföreningen i Skåne är en lokalavdelning i Sverof
och en del av Skånes Försvarsutbildningsförbund.

Ordförande RiS, Mj Jonas Stålhandske Palovaara
Svenska Flottans Reservofficersförbund är en sammanslutning
av och för reservofficerare i Marinen.

Ordförande SFRO-M, Kn Johan Lindström

