C4 veckobrev
Örlogssjömän och kamrater!

Vecka 037

Under torsdagen 10 september besökte Marinchef och stf Marinchef
44.röjdykardivisionen i Skredsvik. Under besöket gavs chefen för
44.röjdykardivisionen, kommendörkapten Fredrik Preiholt, möjlighet att redovisa
aktuell status, genomförd verksamhet och de kommande utmaningar såväl nationellt
som internationellt som förbandet har att lösa. Förbandet erhöll därefter en
genomgång hur marinledningen ser på framtiden med kommande försvarsbeslut, en
ökad värnpliktsvolym och tillväxt både ur ett geografiskt och också ett
materielperspektiv. Vidare fick stf Marinchef en rundvandring på området och visning
av den materiel som förbandet nyttjar för lösande av uppgifter både på land och i
vattenvolymen. Som tack för besöket och den genomgång som följde överlämnade
Marinchefen sin vapensköld.
På 4.sjöstridsflottiljen har vi en närskyddstropp. I förra veckans veckobrev berättade
jag om en av deras övning tillsammans med ett av våra minröjningsfartyg.
Närskyddstroppens huvuduppgift är skydd av Underhållsenhetens (UhE)
grupperingsplats, skydd av transporter och skydd av terminalplatser så att UhE kan
leverera det stöd fartygen behöver för att kunna lösa sina stridsuppgifter.

Detta skall vi kunna göra i alla konfliktnivåer både autonomt och tillsammans med
andra, exempelvis Marinbasen. Värt att notera är att Närskyddstroppen endast består
av två grupper med 8 personer i varje. Dessa är vi tvungna att ge uppgifter som
normalt löses av en pluton eller mer så det ställs höga krav på soldaterna. Bara en
sådan sak – på 4.sjöstridsflottiljen har vi både soldater och sjömän!
På flottiljstaben har vi tre medarbetare för rekrytering och skolinformation. Fänrik
Justina Lundberg, menig William Klingefjord och menig Ebba Åhlén planerar och
genomför vår rekryterings- och skolinformationsverksamhet. William var i veckan i
Oxelösund och träffade åttonde- och niondeklassare som fick prova på militär
hinderbana (t.ex. ålning, tyst förflyttning, förflyttning i grupp) och fick en genomgång
av vad Försvarmakten är, sysslar med och hur en värnplikt kan se ut. Justina planerar
rekryteringsåtgärder som används av fartygen vid förtöjning i civila hamnar och
samtliga tre kan även representera Försvarsmakten på mässor och event i syfte att
sprida kunskap och Försvarsmakten och skapa intresse för att arbeta i
Försvarsmakten.
Fjärde sjöstridsflottiljen bidrar dagligen till Försvarsmaktens stående operationer för
att försvara Sverige och våra intressen, vår frihet och rätt att leva som vi själva väljer.
Inom ramen för detta vidmakthåller och utvecklar förbandet sig genom rekrytering,
utbildning och övningar.
Kör så det ryker!
Jon Wikingsson
Flottiljchef

finbesök i skredsvik
Du känner väl igen marinchefen?
Enligt marinstabens instagram är hon en rekryts
Chefs-Chefs- Chefs-chefs-chefs-chef. Det ni!

närskyddd
Närskyddstroppen skapades i slutet av
2016 och bemannades först utav
pliktsoldater som vi kallade in under
Aurora 2017 (Krigsförbandsövning) för
att därefter börja anställa tidvis
anställda soldater (GSS/T) under
senare delen av 2017.

William har gjort sitt
första skolbesök.
Succé, givetvis.

”Den här veckan har Helsingborg bedrivit utbildning i livräddning ombord.
Onsdagens ösregn var mindre trevligt men torsdagen bjöd på strålande sol
och 16 grader varmt i vattnet! Utöver detta har fartyget genomfört
underhåll, internutbildningar och rent skepp efter senaste tiden till sjöss.”

Verksamhet till kaj

