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Webb: fro.se 
E-post: fro@fro.se 
Adress: Box 2229 
103 15  STOCKHOLM 

Frivilliga Radioorganisationen 
FRO är en frivillig försvarsorganisation för sambands-
intresserade. Kvinnor och män i alla åldrar kan bli  
medlemmar.  

Vi bemannar sambandsbefattningar inom samhällets  
krisberedskap och i Försvarsmakten.  

I Signalungdom får ungdomar både utbildning och  
spännande upplevelser.  

Vi hjälper ofta idrottsklubbar och ideella organisationer 
med sambandsservice vid tävlingar och stora arrange-
mang. 

Frivilliga Radioorganisationen 
Radio, tele och data i samhällets tjänst 
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Teknik  
Verksamheten är inriktad på kommunikationsteknik 
i samhällets tjänst. Allt från grunder i radioteknik 
och datorer till praktiska övningar där du upprättar 
förbindelser mellan olika ledningssystem.  

Äventyr  
På våra kurser får du testa på många olika aktivite-
ter. Det kan vara att klättra i master eller att åka 
olika terrängfordon.  

Gemenskap  
De kommer att lära känna många nya vänner från 
hela landet. Eftersom kurserna hålls i militära former 
kommer man snabbt i kontakt med varandra och får 
en stark gemenskap där allas lika värde värnas stort.  



Utbildning 

Under sommaren finns det kurser med  fokus på 
tele-, dator-, radiokommunikation inom  
Försvarsmakten. Du får en inblick i de system som 
används både i Sverige och vid missioner i utlandet.  

På höstlovet finns en teknikkurs där du får tillfälle 
att lära dig mer om tekniken i kommunikations-
systemen, Kursen har olika innehåll varje år, det 
kan vara datorteknik, nätverk, informations-
säkerhet, lödning eller mätteknik. 

På sportlovet har du har möjlighet att gå vinterkurs. 
Du får åka skidor, bygga en snöbivack, lära dig 
överleva på fjäll och få en fantastisk upplevelse i 
vintermiljö. Kurserna genomförs i Ånn, nära Åre, 
och är anpassade till ditt sportlov. 

För att få gå våra kurser måste du ha fyllt 15 år.  
Deltagandet är gratis, men du måste vara medlem i 
en frivillig försvarsorganisation.  

Signalungdom 
Signalungdom är verksamhet för tjejer och killar i åldern 
15-19 år. Du får  lära dig mer om radio och kommunika-
tion. Hos oss träffar du jämnåriga som också är intresse-
rade av samband och teknik. Vi har föreningar i hela lan-
det och erbjuder kurser under skolloven på flera platser. 

Du får utbildning och träning i olika typer av kommunika-
tionssystem, från vanliga telefoner till det senaste inom 
satellit och databaserad kommunikation. Utbildning sker 
både som lokal utbildning på hemorten och som centrala 
kurser på ett regemente eller på en kursgård.  

Teambuilding och kamratskap är viktigt i vår verksamhet. 
Vi delar Försvarmaktens värdegrund och arbetar aktivt 
mot alla former av mobbing och diskriminering. 

Vi vill uppleva spänning och ha kul tillsammans.  

Läs mer på fro.se/signalungdom eller på  
facebook.com/signalungdom 

Karriär 
När du blir 18 år kan du  söka dig vidare till sambands-
befattningar i Hemvärnet eller i samhällets krisbered-
skap.  Den utbildning du behöver får du av FRO.  
Utbildningen är även en bra grund om du vill söka an-
ställning i Försvarsmakten. 

Våra kurser kan även vara meriterande när du söker  
annat arbete inom teknik, ledning och samband. Det 
kan vara på företag eller myndigheter som håller på ed 
teknik eller kommunikation i någon form.  

Viktigt  
Som medlem i FRO är man  försäkrad nr du är med i 
verksamheten. Försäkringen täcker även resor till och 
från kursen. Medlemskapet kostar cirka 150 kr per år 
och i det får man fri resa, mat och boende under kurser.  


