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FINLANDS RESERVOFFICERSFÖRBUND 2010 

Svensk resumé 

 

Tyngdpunkten för Finlands Reservofficersförbunds (FROF) verksamhet under året 2010 låg i 

ledarskolning, utvecklande av skjutverksamhet samt i medlemsvård och –förvärv.  Förutom den 

ordinarie verksamheten betonades inverkandet på lagstiftningen samt intressebevakning.  En mycket 

livlig diskussion åstadkom den under beredning varande vapenlagen.  Skolningsprogrammet för det 

frivilliga försvarets ledande framskred betydligt under året. 

 

Utvecklande av det frivilliga försvaret 

 

Mycket betydelsefullt för vårt lands frivilliga försvarsverksamhet var den s.k. Siilasmaa-rapporten. 

Dess viktigaste bedömning var att värnplikten bör bibehållas. 

 

Lagen om det frivilliga försvaret trädde i kraft från början av 2008. FROF avgav sitt utlåtande åt 

riksdagens försvarsutskott vari poängterades lagens betydelse för den frivilliga verksamhetens 

utsträckning, uppgifter och effektivitet. Försvarsutbildningsföreningens (MPK) uppgifter och 

verkningsmöjligheter är i lagen väl definierade. Försvarsmakten har av MPK berömligt beställt 

skolning som dock inriktats på blott en liten del av reserven, närmast landskapstrupper. 

 

Den angivna föreskrifterna har lett till att övandet med Försvarsmaktens vapen och ammunition 

begränsats och är möjligt blott under repövningar of frivilliga övningar. Sålunda är praktiskt taget  

MPK den enda organisation som kan erbjuda militär skolning åt en stor del av de reservister som 

placerats i de regionala trupperna samt åt oplacerad men placeringsduglig reserv. 

 

Enligt den nya lagen är MPK en offentligrättslig förening och är en samarbetsorganisation för den 

riksomfattande försvarsskolningen. Lagen betydde en ökning av MPK:s roll och ansvar inom det 

frivilliga försvaret. 

 

Förnyandet av vapenlagen 

 

Förnyandet av lagen åstadkom en mycket livlig diskussion. Speciellt  bekymrade den eventuella 

åtstramningen av lagen som betydligt kunde försvåra den ansvarsfulla skytteverksamheten. Riksdagen 

godkände i oktober lagen som träder i kraft år 2011. Enligt den stiger anskaffningsåldern av 

handeldvapen från 18 till 20 år.  Den sökande bör genomgå en lämplighetstest samt uppvisa ett 

intresseintyg från skytteföreningens vapeninstruktör. 

 

De nu i kraft varande vapenlicenserna bibehåller sin giltighet.  FROF poängterade att skutskicklighet 

är en elementär del av militär kunskap och reservisternas fältduglighet. 

 

Uppehållande av fältduglighet och militärkunskap 

 

Speciell vikt fästes under året i förbättrande av reservofficerarnas kondition. I FROF:s distrikter   

anordnades under året tiotals olika motions- och idrottsevenemang med tusentals deltagare.  Mest 

intresserade var medlemmarna i olika skyttemöjligheter och marscher. 

 



Förbundets alla medlemmar kan ta i användning ett elektriskt konditionskort via vilket varje 

reservofficer kan registrera sin egen motionsaktivitet; även skytteverksamhen.  Under året tog ca 1000 

medlemmar kortet i bruk. 

 

FROF har en betydande roll i utvecklandet av det frivilliga försvarets ledarskolning. Under året 

färdigställdes skolningsprogrammets två kurser, Reservledare 1 och 2. Under året undersöktes 

möjligheterna att sammanfoga ledarskolning med militär skolning. 

 

FROF stödde medlemmarnas fältduglighet och militärkunskap även med annat skriftligt och 

ledarmaterial samt ordnade ett antal ledarseminarier.  

 

Organisationsverksamhet 

 

Huvuddelen av FROF:s  verksamhet pågår i reservofficersföreningarna vars antal var 327 uppdelade 

på tjugo distrikt. Under året anordnades sammanlagt tiotusentals skolnings-, föreläsnings- och 

idrottsevenemang.  FROF:s medlemsantal a slutet av året var 27264. 

 

Den för två sedan startade verksamhetsformen Fänriksdagen fortsatte framgångsrikt i tio distriktet.   

Det är en verksamhetsdag då åt unga fänrikar, som nyligen avlagt reservofficersexamen, presenteras 

mångsidigt det frivilliga försvarsarbetet.  Under dagen anordnas även skjutning och andra aktiviteter.  

Evenemangen anordnades tillsammans med Försvarsmaktens lokalavdelningar och MPK. – 

Officersaspiranterna informeras även de i ett antal truppförband bl.a. om FROF och det frivilliga 

försvarsarbetet. 

 

Förbundets netsida med adressen www.rul.fi besöktes aktivt under året. 

 

Internationell verksamhet  

 

De fyra nordiska länders reservofficerssamarbete började redan på 1930-talet och har fortsatt.  

Reservofficersförbundens ordförande och generalsekreterare bildar det nordiska presidiet som 

sammanträdde i januari i Stockholm och i augusti i Stavanger. Utvecklandet av det nordiska 

samarbetet och CIOR-frågorna diskuterades. I Stavanger sammanträdde även det nordiska idrottsrådet 

NIR. 

 

FROF är från medlet av 1990-talet associerad medlem av NATO:s år 1948 grundade 

reservofficersorganisation CIOR och deltar i dess arbete. De andra associerade medlemmarna 

är Schweiz, Sverige och Österrike. FROF:s ordförande och verksamhetsledare deltar i CIOR:s styrelse 

Executive Council. En betydande del av CIOR:s verksamhet försiggår mest i kommittéer. Finska 

reservofficerare deltar regelbundet i CIMIC (Civil Military Cooperation) –kommittées arbete, i 

militärmångkampen (MILCOMP) samt i de unga reservofficerarnas  verksamhet (YROW). 

 

 I CIOR:s vintermöte i Bryssel och sommarkongress i Stavanger deltog FROF:s ordförande och 

verksamhetsledare. 

 

YROW eller Young Reserve Officers Workshop tillhör CIOR.  Årligen sammanträder unga 

reservofficerare i samband med CIOR:s sommarkongress. I arbetsgrupper behandlades kongressens 

huvudtema ”A comprehensive approach – The role of reservists”. FROF sände tre unga 

reservofficerare till mötet. 

 

Med EROK eller Estlands reservofficerskår fortsatte samarbetet i form av ömsesidiga besök. EROK:s 

Winter Camps program bestod av föreläsningar om Estlands försvar och försvarsskolning samt av 

idrottsaktiviteter.  

 

Baltic Sea Cooperation -seminariet hölls för trettonde gången, denna gång i Litauen.  Seminariet är 

närmast en diskussionskanal för reservofficerare från de deltagande länderna Danmark, Estland, 

Finland, Lettland, Litauen, Norge, Polen och Sverige. 

http://www.rul.fi/


 

Den traditionella Kalotträffen anordnades i Sodankylä, i Finland i augusti. Därutöver har ett flertal av 

FROF:s distrikter och föreningar direkta kontakter med grannländernas reservofficerare och 

försvarsorganisationer. 

 

Idrott 

 

Förutom den aktiva inhemska tävlings- och annan idrottsverksamhet med tiotusentals deltagare tog 

FROF under året del i flera internationella idrottsevenemang. 

 

Om det nordiska fältmästerskapet tävlades i augusti nu för 71 gången. Denna gång avgjordes 

fältmästerskapet i samband med CIOR:s militärmångkamp. I den nordiska tävlingen blev  FROF:s lag 

fjärde. 

 

I CIOR:s mångkamp deltog 41 lag av vilka FROF:s lag belade en 16 placering vilket betydde även 

seger i gästserien. 

 

Med den estniska EROK tävlades i militärmångkamp i maj i Lahtis i Finland nu för nionde gången.  

Tävlingsgrenarna var gevärs- och pistolskytte, hindersimning, hinderbana, handgranatkastning och 

orientering.  Den mycket krävande och jämna tävlingen vanns av FROF:s lag . 

 

Förbundsstyrelsen  

 

På förbundsmötet vart tredje år, nu i Seinäjoki, valdes att fortsätta som förbundsordförande för 

treårsperioden 2011-2103 kapten Mika Hannula. Under året fortsatte som första viceordförande 

kommendörkapten Yrjö-Pekka Rautalahti och som andra viceordförande kapten Hannu Lahtinen.   

 

Förbundsfullmäktige med delegater från FROF:s alla tjugo distrikt valde till ordförande major Matti 

Ankelo och viceordförande löjtnant Pinja Hellman. 
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