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I 19/G 3, Stefan Janse, stefan.janse@mil.se                   

C I 19 instruktion för ansökan och tilldelning av 

utbildningstecken jägare 
      

          

         

Bakgrund och inledning 

Chefen Förbandsproduktion har genom skrivelsen HKV 2012-08-28 14 515:52 

712 BESLUT – Utbildningstecken för jägare m.m., beslutat att textilbågen 

”JÄGARE” utförd i gul text på svart botten med gul langettsydd bård får status 

som utbildningstecken i Försvarsmakten. Dessutom att ett motsvarande 

fältmässigt tecken tas fram för att den nya statusen som officiellt 

utbildningstecken tydligt markeras. C FÖRBPROD beslut bemyndigar C I 19 att 

besluta i ärenden om validering för retroaktiv tilldelning. 

 

Vad avser retroaktiv tilldelning säger beslutet; Försvarsmaktens personal som 

genomfört grundutbildning eller tjänstgjort som officer i jägartjänst vid K 3 (fram 

till 2001), f.d. I 22 eller f.d. K 4 får, med vidimerat intyg om erforderlig 

tjänstgöring, hemställa hos C I 19 om att retroaktivt bli tilldelad det nya 

utbildningstecknet. 

 

Vad avser examinering säger beslutet; I 19 har produktionsansvar för den enda 

kvarvarande jägarbataljonen (193.jbat) i Försvarsmakten och har det 

övergripande ansvaret för utveckling av jägartjänsten inom markstridskrafterna 

(VU 2012 pos 3.3) bl.a. genom grundkursen för jägare som genomförs vid I 19. 

Krav för att tilldelas utbildningstecknet ska vara en godkänd examination från 

denna kurs eller en validering av motsvarande kunskaper enligt de riktlinjer som 

C I 19 fastställer. 
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Denna skrivelse syftar till att beskriva hur enskilda ansöker om retroaktiv 

tilldelning av utbildningstecknen och kortfattat förklara hur ärendena handläggs 

av och inom I 19. Vidare att förklara hur man i framtiden ska göra för att förvärva 

Försvarsmaktens utbildningstecken för jägartjänst för dem som dels inte 

genomför en komplett jägarutbildning eller har tjänstgjort vid Arméns 

jägarbataljon.  

 

Retroaktiv tilldelning 

För personal med tidigare tjänstgöring vid I 22 och K 3 fram till 2001 samt 

för personal med tidigare tjänstgöring vid förband utanför K 4 och Arméns 

jägarbataljon efter 2001 

Beslutet anger som tidsgräns fram till 2001 för personal med tjänstgöring vid f.d. 

I 22 och K 3 varför C I 19 väljer att vara pragmatisk och sätta tiden fram till 

2001-12-31 eftersom det inte är konstruktivt att försöka hitta tider inom året om 

det skulle avse utryckning av den senast grundutbildade årskullen. 

 

För denna personal gäller att på eget initiativ ansöka om att få bli tilldelad 

utbildningstecknet. Det som ska styrkas är tjänstgöring i jägartjänst under en 

period innan 2001-12-31 och den enskilde är ansvarig för att intyg/underlag
1
 som 

krävs lämnas i ansökan. C I 19 förväntar sig att den sökande och den som 

bestyrker de intyg/underlag som lämnas vid den aktuella tidsgränsen påvisar att 

man hade en relevant erfarenhet, det vill säga en inte obetydlig tjänstgöringstid 

och inte minst genomförd jägarutbildning vid I 22 respektive K 3 (i beslutet 

skrivs formuleringen; erforderlig tjänstgöring). 

 

Efter 2001 fastställs att vara från 2002-01-01. Från 2001 startades den repeterande 

utbildning som inledningsvis avsåg nyanställda officerare och som efter hand 

utökades till att bli konkret kursverksamhet i grundläggande jägartjänst
2
, avsedd 

för soldater, specialistofficerare och officerare för ett antal år sedan. 

 

För att bli tilldelad utbildningstecknet retroaktivt, från 2002-01-01 krävs att den 

sökande har genomfört Grundkurs i Jägartjänst Barmark (GK J-B) och Grundkurs 

i Jägartjänst Vinter
3
 (GK J-V) vid Arméns jägarbataljon. 

 

Ansökan ställs till chefen Norrbottens regemente I 19. Ärendet bereds 

därefter i särskild ordning. 

 

Ärenden i denna kategori handläggas av I 19 och beslut om tilldelning tas av C I 

19 i samråd med C Jägarbataljon.  

 

 
1
 Exempel på detta är rullkort eller annat officiellt dokument 

2
 Grundkurs i jägartjänst (GK J) 

3
 Genomförs från 2013 
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För personal med en tidigare tjänstgöring vid K 4 eller Arméns 

jägarbataljon 

Här avses officerare eller tidigare värnpliktig som numera tjänstgör vid annat 

förband än jägarbataljonen men med en tidigare tjänstgöring vid K 4 eller Arméns 

jägarbataljon. 

 

För att bli tilldelad utbildningstecknet retroaktivt krävs att den sökande kan styrka 

att han eller hon har ett förflutet som officer eller värnpliktig vid Arméns 

jägarbataljon eller K 4 och under denna tid förvärvat det tidigare 

utbildningslinjetecknet. 

 

Ansökan ställs till chefen Norrbottens regemente I 19. Ärendet bereds 

därefter i särskild ordning. 

 

Ärenden i denna kategori handläggas av Jägarbataljonen och beslut om tilldelning  

tas av C I 19 i samråd med C Jägarbataljon. 

 

Framtida tilldelning 

För personal tjänstgöring vid förband utanför Arméns jägarbataljon 

Det är endast officerare och specialistofficerare som kan komma ifråga i detta 

avseende, endast dessa personalkategorier kan förvärva utbildningstecken för 

jägartjänst. Specialistofficerare och officerare med tjänstgöring utanför Arméns 

jägarbataljon kan erhålla utbildningstecknet för jägartjänst och för att få det krävs 

att den enskilde genomför Grundkurs i Jägartjänst Barmark och Grundkurs i 

Jägartjänst Vinter med godkänt resultat vid Arméns jägarbataljon. 

 

De bägge grundkurserna är även öppen för utländska officerare, inte minst 

nordiska officerare, vilka bjuds in årligen att delta. De som klarar kurserna 

godkänt tilldelas utbildningstecknen. 

 

Anskaffning och tilldelning av utbildningstecken jägare 

C Jägarbataljonen anskaffar och tilldelar utbildningstecken jägare efter beslut 

eller uppfyllda krav enligt ovan. Varje person som tilldelas utbildningstecken 

förtecknas. 

 

 

 

Nils Johansson  

Stabschef  
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Sändlista  

 

HKV 

LG, I 19, K 3, P 4, P 7, A 9, Lv 6, Ing 2, LedR, TrängR, 

1. ubflj, 3. sjöstriflj, 4. sjöstriflj, Amf 1, MarinB, 

F 7, F 17, F 21, Hkpflj, 

FMLOG, FMTM, SOG, 

MHS K, MHS H, MSS, SSS, LSS, HvSS, FMTS, SWEDEC, SkyddC, 

FMUndSäkC, 

FM HRC, FömedC 

 

 

Inom I 19 

Regch 

Jbat 

G0 

G1 

G3 

G4 

 

 


