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Bäste Soldat vid 15. Hemvärnsbataljonen 2018 

 

 

 

Vecka 19 genomförde 15. Hemvärnsbataljonen, Ångermanlandsbataljonen, Befatt-

nings KFÖ avseende personlig färdighet för hemvärnssoldaterna i deras egna 

befattningar.  

Övningen har genomförts på Härnön och Tjärnmyren i Sollefteå på vilka platser 

deltagarna även har varit förlagda.  

 

Efter söndagens lunch, som intogs på Freddes mat uppe på Kusthöjden och en före-

läsning om Försvarsmaktens värdegrund avslutades övningen med en gemensam upp-

ställning och avlämning till chefen för Västernorrlandsgruppen kommendörkapten 

Bengt Ivar Rådström.  

Kommendörkaptenen höll en kort genomgång i vilken han berömde deltagande sol-

dater och deras instruktörer för mycket goda insatser under veckan. Det gick inte att 

ta miste på att han var nöjd med resultatet av övningen.  

 

Nästa punkt på programmet var Västernorrlands Regementes Kamratförenings utdel-

ning av utmärkelsen Bäste Soldat, en utmärkelse som delats ut sedan 1958. Efter ned-

läggningen av I 21 och NB 21 år 2000 går utmärkelsen till de bästa soldaterna vid 

Ångermanlands - och Medelpads hemvärnsbataljoner samt till den bäste soldaten vid 

Befattnings KFÖ: n är genomförd och bataljonschefen Hans Pahlin lämnar på söndagen kl 1400 

av en prydlig styrka till chefen för Västernorrlandsgruppen kommendörkapten Bengt Ivar Råd-

ström. Foto S-O Braf. 
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den Grundläggande Militära Utbildning vid Västernorrlandsgruppen. Bäste Soldat 

utses av kamraterna vid respektive förband. 

 

Till Bäste Soldat vid 15. Hemvärnsbataljonen 2018 hade kamraterna utsett Anders 

Ödmark 151 Insatskompaniet. Anders är sergeant, bor i Gideå, jobbar som traktor-

förare och har varit hemvärnsman i 25 år.  

 

Kamraterna motiverar valet av Anders Ödmark till 15. Hemvärnsbataljonens Bäste 

Soldat 2018 med följande ord: 

Du har valts till ”Bäste soldat ” av kamraterna i Ditt förband för Dina 

insatser i försvaret av Din hembygd. Du är en föregångsman i 15. Hem-
värnsbataljonen Ångermanland. 

 

 

 

Nästa punkt på programmet var utdelning av Hemvärnets bronsplakett till de hem-

värnssoldater som medverkat i skogsbrandsläckningar 2018. Under 2018 medverkade 

15. Hemvärnsbataljonen i Skogsbrandsläckningar i Norrmossaflon i Sollefteå i 11  

 

15. Hemvärnsbataljonens Bäste Soldat 2018 Anders Ödmark medaljers av Bertil Olofsson med 

Västernorrlands Regementes Kamratförenings bronsmedalj. Förutom medaljen får Bäste Soldat 

också ett och ett inramat diplom. Foto S-O Braf. 
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dygn, Brattsjö i Bredbyn i 8 dygn och i Myckelsjöberget i Härnösand i 8 dygn. Totalt 

gjorde 15. Hemvärnsbataljonen 5500 timmar skogsbrandsläckning.  

 

 

 

 
 

 

 

Västernorrlands regementes kamratförening tackar för ett trevligt besök vid 15. Hem-

värnsbataljonen och önskar bataljonen och Västernorrlandsgruppen lycka till i sitt 

viktiga arbete. Fortsätt på det här sättet! 

Hemvärnssoldater ur 152. Insatskompaniet med plaketter för brandbekämpning sommaren 2018. 

Foto Bertil Olofsson. 

Ett trevligt inslag var att se när chefen för 151. Insatskompaniet Peter Glud  personligen fäste 

gradbeteckningarna på sina medarbetare som befordrats. Här är det Daniel Edin som utnämnts 

till förste sergeant.                                                                                                      Foto S-O Braf. 


