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Att åka utomlands
är lockande
att söka till NBG.
– Jag har alltid velat åka någonstans. Jag trivs också bra
här, det är bra gruppanda, säger Björkblom.
– Jag vill också utomlands
och NBG verkade intressant.
Jag får möjlighet att påverka
på riktigt, säger Kullberg.
Både Kullberg och Björkblom tycker att träningen som de får är bra men
att den också kan vara tuff.
Bland annat fick trupperna springa hem till garnisonen i värsta hettan på tisdag
med 30 kilogram utrustning
på ryggen. Men det är löften
om att få tjänstgöra utomlands som håller motivationen uppe.
– Ja, inte gör vi det här bara på skoj inte. Om NBG inte behöver rycka ut söker jag
till en krishanteringsstyrka utomlands, konstaterar
Kullberg.

EKENÄS Soldaterna i NBG

2011 är en blandad skara
med olika typer av expertis. En del har nyss varit beväringar medan andra varit yrkesmilitärer under en
längre tid.
Kompanichefen Tommi Sikanen berättar att det var
många som sökte till styrkan. Fler än 500 ansökningar togs emot och ungefär 150
personer valdes ut. Det ﬁnns
många orsaker varför NBG
kan vara lockande, enligt Sikanen.
– Truppen består av frivilliga och alla får lön. Inte så
mycket, men ändå. Det viktigaste lockbetet som vi kan
erbjuda här är erfarenhet.
Sikanen betonar också att
NBG-trupperna har tillgång
till den bästa utrustningen
som försvarsmakten har att
erbjuda.
Björn Kullberg från Ingå
och Roland Björkblom från
Vasa berättar varför de valde

LINNEA NORDSTRÖM

linnea.nordstrom@vastranyland.ﬁ
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SCHÖN

www.levikintarkastus.fi

EKENÄS
019-241 1398

av svenskspråkiga dagstidningar i Finland är
Västra Nyland.

SemesterSTÄNGT
19.7 - 3.8

Suzuki Marauder 800
-99
30665 Km. Vindruta, extraljus, sidoväskor, sissybar. SÅLD

Derbi Terra 125 supermoto
3400 km. Som ny, servicebok.

-08

Yamaha XG Tricker 250
-06
4250 km. Sällsynt, liten enduro. Servicebok, bra skick. Obs. inte bildens
cykel men likadan.
3.850 €

Yamaha DT 50R
-09
1780 km. 14 mån garanti kvar, alternativ till en ny.
2.390 €

Yamaha YZF 125R
-10
Ny, direkt från lager. Garanti 2 år
4.990 €
(i priset ingår bilskatt och lev.kostn.)

Yamaha WR 125R
-10
Ny, direkt från lager. Garanti 2 år
4.990 €
(i priset ingår bilskatt och lev.kostn.)

3.290 €

lll Nordic Battlegroup 2011

Björn Kullberg och Roland Björkblom är ivriga att få åka utomlands med NBG.

Utbildningen inleddes 8 juni.
Beredskap gäller från och med
1.1.2011
Truppen har både teorilektio-

ner och praktiska övningar.
Övningarna består av bland annat skytte, första hjälpen och
radiokommunikation. VN

hantering
också viktig och eftersom
NBG:s beredskapsområde
ligger i krigsaktiva zoner i
söder får trupperna vara beredda på många olika sjukdomsfaktorer.
– Vi har ett omfattande
vaccineringsprogram. I programmet ingår vaccinering
mot bland annat kolera, tyfus, hepatit och rabies, säger
Salonen.

Han påminner att det tyvärr inte är möjligt att vaccinera mot alla sjukdomar.
– Hygienen är viktig. Soldaterna måste klara sig med
lite vatten i fält men vi uppmanar dem ändå att duscha
minst en gång per dag.

Självständig motion
Utanför den planerade träningen ﬁnns det också tid för

REAN FORTSÄTTER!
hobbysysselsättning. Kompanichefen Tommi Sikanen uppmanar soldaterna
att ta tillfället i akt och motionera.
– Idrott ligger mig nära hjärtat. Det här är en bra
möjlighet för trupperna att
höja sin kondition. Bra utrymmen och utrustning
ﬁnns på garnisonen.
Träningen planeras själv-

ständigt av soldaterna och
Sikanen är imponerad över
hur väl soldaterna tränar
trots värmen.
– Det är ytterst viktigt med
god fysisk kondition. Det fysiska stöder det psykiska,
vilket hjälper soldaterna att
hålla huvudet kallt.
LINNEA NORDSTRÖM

linnea.nordstrom@vastranyland.ﬁ

Flaggstång
Traktorklippare
9m
LT 2217 A
Plastiset

169,- 1890,Allt Ditt data i realtid och
tillgängligt dygnet runt från
Din PC via Internet. Hur?

Frontklippare
FR 2213 MA

3195,-

Genom att återvinna minskar
du betydligt uppkomsten av
avfall samt sparar natur och
energi. Ta reda på:
 

Är spåret ditt
eller inte?
Vi återvinner utan kostnad:
metallskrot, ackumulatorer, bilar,
däck, konsumenters el- och
elektronikutrustning.

Röjsåg//
Röjsåg
trimmer
UMK 435

529,-

Ta kontakt så berättar vi mera!

Trimmer
UMS 425

Ring oss, vi avhämtar din
skrotbil samt sköter om avregistreringen.

329,-

Vi har även nya stålprodukter till salu.

Anlita vår monteringstjänst - Du får bl.a.:
www.visma.ﬁ www.aleatus.ﬁ

Horsbäck, Ekenäs. Tel. (019) 241 6100
Öppet: må-fre 8.00-17.00, lö 10.00-14.00. www.jr-center.fi

takplåt och tillbehör

bergull

fönster och dörrar

Karis servicepunkt:
Returvägen 20, 10300 Karis
Tel. 020 781 7600 öppet: må – fre 7.30 – 16

VI SKÖTER OCKSÅ TRANSPORTER!
LIVS
Storkyrkov. 45, Ingå.
BYGG
Öppet: vard. 9-19, lö 9-15
LANTBRUK
info@lantis.fi * www.lantis.fi * tfn 010 841 3300 * fax 010 841 3310

Återvinn! I Kuusakoskis fotspår är världen grönare!

