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Utveckling av Trängklubben 

medlemmarna nu ska sätta 
sig in i förslagen. Den 26 
oktober genomför vi ett             
medlemsmöte och PUB-
kväll på FHS för att        
diskutera förslagen och 
framtiden i föreningen.  
Därefter utarbetas de 
stadgeförändringar som 
krävs inför nästa  årsmöte i 
mars 2018. 
 

Boka alltså in ett 
medlemsmöte med 
PUB-kväll den 26 
oktober!!!! 
Artikeln fortsätter på sidan 3. 

TRÄNGKLUBBSNYTT 
- en tidskrift för Försvarets Trängklubb   Våren 2017 

 Vilka beroenden eller 
oberoenden är önsk-
värda eller inte, med 
myndigheter och/eller 
försvarsindustrin 

Frågan om namnet på     
föreningen engagerade 
många i debatten och flera 
inlägg pekade på behovet av 

att tänka nytt och anpassa 
föreningen till dagens      
förutsättningar. Också     
frågan om vilka som är   
föreningens intressegrupper 

ägnades uppmärksamhet 
och flera inlägg påpekade 
på behovet av att vidga 
medlemskretsen. 

Diskussionen avslutades 
med att föreningens av    

årsmötet utsedda styrelse 
gavs uppdraget att föreslå 
åtgärder som kan leda till 
att ”kurvan bryts”. 

Styrelsen har nu diskuterat 
föreningens framtida         
utveckling på två möten och 
lämnar nu nedanstående 
förslag. Avsikten är att  

Bakgrund 
 
Vid vårt senaste årsmöte 
togs en diskussion upp av 
vår dåvarande ordförande 
Mats Ström kring            
föreningens framtid och   
utveckling. Diskussionen 
blev livlig och många    
synpunkter kom upp. Några 
av dem var: 
 
 Vikande medlemsantal 
 Svårighet att engagera 

i ideellt arbete 
 Svårigheter att identifi-

era vilka intressegrup-
per som ska vara i fo-
kus 

 Otydlig verksamhets-
idé och därmed erbju-
dandet till nya med-
lemmar 

 För snävt och ett pas-
serat namn på före-
ningen 

 Ännu så länge god 
ekonomi 

 Fråga om samarbete 
med finsk motsvarig-
het har uppkommit 

Glöm inte sommar-
lunchen den 15 juni 
 
Mer information längre 
fram i detta nummer 
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ORDFÖRANDENS 
SPALT 
 
Varande och blivande kam-
rater! 
 
Jag heter Gustaf Fahl och 
har fått den stora äran och 
förtroendet att vara er ord-
förande. Jag skall försöka 
möta förväntningarna efter 
bästa förmåga. Jag inser 
samtidigt att ordförande-
skapet är mer kopplat till 
min nuvarande befattning 
än att jag visat framfötterna 
genom lång erfarenhet inom 
logistiken. 
 
För övrigt är uttrycket ”visa 
framfötterna” ännu ett av 
dessa märkliga talesätt som 
vårt språk är så välförsett 
med. Vad jag förstår har det 
sitt ursprung i att väldresse-
rade hästar visade vad de 
kunde för konster i mane-
gen. Med andra ord inget 
jag skall försöka härma i 
min nya roll. 
 
Att beskriva min logistik-
erfarenhet går ganska 
snabbt. Jag har under 1,5 år 
varit ställföreträdande för-

svarslogistikchef – punkt. 
Detta innan jag i början av 
april tillträdde som chef för 
logistiksystem efter Mats 
Ström här på FMV. 
 
Jag hoppas därför att mina 
övriga 34 år i Försvars-
makten skall vara till nytta 
både i min nuvarande be-
fattning på FMV och i 
Trängklubben. Flertalet av 
dessa år har tillbringats i 
traditionella armé-
befattningar med flera olika 
chefsansvar som t. ex. för 
Norrbottensbrigaden, Ing 2, 
MSS och två internationella 
kontingenter. 
 
Längre fram i Trängklubbs-
Nytt hittar ni en artikel som 
beskriver de förslag styrel-
sen lämnar för att forma 
klubbens framtid utgående 
från det uppdrag som gavs 
vid förra års-mötet. Att vara 
helt ny i ordföranderollen 
och framlägga så grundläg-
gande  förändringsförslag är 
naturligtvis något jag kän-
ner ödmjukhet inför. Jag 

känner mig dock trygg i att 
styrelsen i övrigt har en 
desto längre, ja närmast ce-
menterad, erfarenhet att för-
lita sig på! 
 
Viktigast är dock att vi har 
en tidsplan för beslut i de 
frågor ni kan läsa om längre 
fram som medger både   
förankring och debatt. Jag 
uppmanar er således att 
framföra era åsikter både 
skriftligen och muntligen. 
Om det sistnämnda sker i 
samband med medlemsmö-
tet den 26 oktober är det än 
bättre då det ger oss möjlig-
het att fortsätta diskussion-
en och nätverksbyggadet 
under trevliga former vid 
den efterföljande PUB-
kvällen. 
 
Väl mött så småningom och 
med hopp om ett gott sam-
arbete i det viktiga nät-
verksforum för 
fösvarslogistiken som            
Trängklubben utgör. 
 

Gustaf Fahl 

Medlemsavgiften i Försva-
rets Trängklubb är oföränd-
rat 100 kronor. 
 
Huvuddelen av medlem-
marna har redan betalat 
medlemsavgiften för 2017. 
En påminnelse medsänds 
med till de som resterar. 
 
Klubbens finansiella ställ-
ning är stabil. Det är dock 

lika angeläget som tidigare 
med frivilliga ekonomiska 
bidrag till tidningsfonden. 
 
Ett varmt tack på förhand 
för ditt bidrag. 
 
Inbetalning av medlemsav-
giften för 2017 och eventu-
ellt bidrag till tidningsfon-
den sker till plusgirokonto 
578 50-0 

Skattmästarens rader 
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Fortsättning från sidan 1 
 

Nu till förslagen som vi valt 
att dela in på följande sätt: 
 Vilken verksamhetsidé 

eller syfte ska vi ha 
med föreningen? 

 Vilka är våra intresse-
grupper? 

 Vilka alternativa namn 
finns det anledning att 
överväga? 

 Ska vi utveckla verk-
samheten i något avse-
ende? 

 
Verksamhetsidé och syfte 
Av stadgarna i Försvarets 
Trängklubb framgår före-
ningens uppgift och syfte 
enligt följande: 
 
Försvarets Trängklubb FTK 
är en försvarsmakts-
gemensam intresseförening 
för främst militär logistik. 
Syftet med klubben är att 
kunna fördjupa sig i logist-
iska frågor tillsammans 
med andra under trevliga 
och kamratliga former. 
 
Klubben verkar för detta 
syfte genom att anordna 
möten med föredrag och 
diskussioner, förevisningar, 
studiebesök och stipendieut-
delning samt ge ut skriftlig 
information. Verksamheten 
omfattar hela landet och be-
drivs i nära samverkan med 
Försvarsmaktens ledning, 
skolor och förband. 
 
När styrelsen diskuterat syf-
tet har vi ställt oss frågan 
vad föreningen kan foku-
sera på för att vara intres-
sant för individer som är 
tänkbara medlemmar, fram-

för allt bland yngre kamra-
ter. Två tydliga syften som 
är intressanta både för före-
ningens medlemmar, men 
också sannolikt för tänkbara 
nya medlemmar är, dels att 
främja försvars-logistikens 
utveckling, dels att skapa 
förutsättningar för att un-
derlätta nätverks-byggande 
mellan olika kompetenser 
och individer som verkar 
inom försvarslogistiken.  
 
Det är naturligt att avgränsa 
föreningens syfte och verk-
samhet till logistik, men 
också att utvidga den till 
försvarslogistik. Utveckl-
ingen i omvärlden och hot-
utvecklingen pekar mot att 
beroenden mellan militär 
och civil verksamhet blir 
allt påtagligare. Logistik 
och försvarslogistik blir en 
viktig del i den återupp-
byggnad som nu genomförs 
av Totalförsvaret i Sverige. 
Beroenden av civila leve-
rantörer för logistik och för-
sörjning under kris och höjd 
beredskap är också viktiga 
förutsättningar i försvars-
logistiken som behöver    
belysas och hanteras. Före-
ningen bör framöver ta 
dessa förutsättningar som 
utgångspunkt för utveckling 
av verksamhet och           
erbjudande till intressenter 
och medlemmar att fördjupa 
sig i. 
 
Mot bakgrund av detta och 
också av det som framgår 
av kapitlen ”Intresse-
grupper” och ”Namnfrågan” 
nedan förslås följande nya 
lydelse av stadgarna: 

 
Intresseföreningen för För-
svarslogistik (IFF) är en 
förening som främjar kon-
takter och diskussion mel-
lan individer med intresse 
för försvarslogistik och för-
svarslogistikens utveckling i 
ett brett perspektiv i det 
svenska samhället. Varje en-
skild med intresse inom om-
rådet kan vara medlem i 
föreningen. 
 
Föreningen verkar för detta 
syfte genom att anordna  
seminarier, möten med före-
drag och diskussioner, före-
visningar, studiebesök och 
stipendieutdelning samt ge-
nom att ge ut skriftlig in-
formation. Verksamheten 
ska belysa försvarslogistik 
och dess sammanhang med 
samhället som helhet i fo-
kus. Kopplingarna mellan 
militär verksamhet och    
civila aktörers stöd för mili-
tära ansträngningar är en 
viktig utgångspunkt. 
 

Intressegrupper 
Vilka är föreningens intres-
segrupper? Mot bakgrund 
av det vidgade syftet som 
beskrivs i föregående kapi-
tel, är föreningen intresse-
rad av varje individ som ar-
betar med och är engagerad 
i frågor som berör för-
svarslogistikens utveckling. 
 
Självskrivna är individer, 
militärt och civilt anställa i 
Försvarsmakten med in-
tresse för försvarslogistik 
och dess utveckling, men 
självklart också avgångna 
ur Försvarsmakten och re-
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servofficerare. Yngre speci-
alistofficerare, officerare 
och civila som är på väg in i 
kompetensområdet är en 
särskilt viktig intressegrupp. 
Verksamheten bör utvecklas 
för att ge dem ett bra erbju-
dande för kontakter och dis-
kussion i utvecklingsfrågor. 
 
Våra kamrater som är an-
ställda och engagerade i lo-
gistikfrågor vid övriga för-
svarsmyndigheter, FMV, 
FHS och FOI är mycket 
viktiga för att kunna belysa 
områden och vidga diskuss-
ionen. Även medarbetare 
vid övriga ”Totalförsvars-
myndigheter”, kanske i 
första hand MSB, är också 
viktiga för helheten. Slutlig-
en är även medlemmar 
verksamma i försvarsindu-
strin och civila företag med 
uppgifter att stödja försvars-
logistiken som del i helhet-
en, intressanta för förening-
en att knyta till sig. 
 
Styrelsen har också diskute-
rat kontakter och samar-
beten med försvarsindustrin 
eller dess intresseorganisat-
ioner, t ex SOFF. Här menar 
vi att det intressanta är att 
engagera enskilda som 
medlemmar med den kom-
petens de besitter och inte 
försvarsindustrin som orga-
nisation eller aktör. 
 
Styrelsens förslag är där-
med att se föreningens in-
tressegrupper som alla en-
skilda med intresse i för-
svarslogistik oberoende av 
var den enskilde har eller 
har haft sin anställning eller 

sin koppling till området. 
Föreningens namn 
 
Förningen namn 
Styrelsen har övervägt ett 
antal alternativ för förening-
ens namn. Eftersom för-
svarslogistik är det bärande 
temat i förslag till verksam-
hetsidé och syfte med före-
ningen, blir det oundvikligt 
att välja ett namn med det 
inslaget. En annan utgångs-
punkt är att föreningen 
binds ihop av ett gemen-
samt intresse. 
 
Mot den bakgrunden före-
slår styrelsen följande namn 
för föreningen: 
 
Intresseföreningen för För-
svarslogistik (förkortningen 
IFF) 
 
Verksamhetsutveckling 
Styrelsen har även diskute-
rat hur verksamheten skulle 
kunna utvecklas långsiktigt, 
framför allt för att bryta den 
nedåtgående trenden när det 
gäller medlemsantal och 
medlemmarnas engage-
mang. Några praktiska åt-
gärder föreslås och är möj-
liga att realisera efter hand: 
 
 Upprätta medlemsre-

gister med mailadres-
ser i syfte att snabbare 
och tydligare kunna 
kommunicera med 
medlemmar inför olika 
aktiviteter 

 Upprätta kontakt med 
finsk motsvarande för-
ening och på sikt even-
tuellt även andra nor-
diska motsvarigheter 

 Utforma erbjudande 
till nya presumtiva 
medlemmar, t ex en 
broschyr eller motsva-
rande 

 Etablera en Facebook-
sida för information 
och kommunikation 
med medlemmar och 
andra med intresse 
inom området 

 
Styrelsen konstaterar att 
föreningens ekonomi är för-
hållandevis gynnsam och 
medger att kunna satsa eko-
nomiskt i att utveckla verk-
samheten. Förslaget till 
breddning av rekryterings-
basen med intressegrupper, 
kräver en offensivare verk-
samhet. Det vill vi gärna ha 
Dina synpunkter på. 
 
Avslutningsvis…. 
Reagera gärna med syn-
punkter på den här artikeln 
med mail eller samtal till 
någon av oss i styrelsen, 
men framför allt … 
 
….planera in medlemsmöte 
och PUB-kväll på FHS den 
26 oktober i höst för dis-
kussion kring syftet med 
Trängklubben och framti-
den för den. 
 
Därefter har vi förhopp-
ningsvis bra utgångspunkter 
och förslag för stadgeänd-
ringar och verksamhetsut-
veckling inför vårt årsmöte i 
mars 2018. 
 
Styrelsen för Trängklub-
ben. 
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Brigadgeneralen Mats Ström av 
Torgny Henryson. Johan Eng-
ström honorerades för sitt trev-
liga och inlevelsefulla anför-
vantsprogram. Tyvärr kunde inte 
vår nye ordförande, översten 
Gustaf Fahl, närvara då det 
krockade med viktiga arbetsupp-
gifter på annan plats i riket. 
 
Middagen avslutades med tack-
tal av Patrik Hjort. Efter kaffe 
med kaka i mässens salonger var 
det så småningom dags att bege 
sig hem efter ett väl genomfört 
årsmöte. 
 
Olle Schylander 
Klubbmästare 

Så småningom var det dags att 
inträda i matsalen och låta ögon, 
gom och mage få sina tillfred-
ställelser tillgodosedda med en 
utsökt middag. Säkert kan det   
vattnas i munnen om jag nämner 
att det serverades matjesilltartar, 
parmesan, olivolja, gräddfil & 
forellrom som förrätt och lamm-
filé, karamelliserad lökcrème, 
bakad schalottenlök, picklad 
rödlök som huvudrätt. Lämpliga 
drycker bidrog till att förstärka   
smaken och snapssånger till att 
förhöja en redan god middags-
stämning. 
 
I samband med middagen av-
tackades avgående ordföranden 

FTK årsmöte ägde som vanligt 
rum i den eleganta officers-
mässen på Kavallerikasernen, 
f.d. anrika kavalleriregementet 
K1. I år var det drygt 30 med-
lemmar inklusive en handfull 
anförvanter som hörsammat kal-
lelsen. Efter välkomstmingel var 
det dags för själva årsmötet. 
 
Våra anförvanter hade ett eget 
program som genomfördes av 
f.d. chefen för armémuseum, 
Johan Engström. Temat för det  
föredraget var kvinnornas vik-
tiga roller under fälttåg genom 
historien från antiken och fram 
till nästan våra dagar. 
 
Årsmötet följde sedvanlig dag-
ordning men värt att  poängtera 
är diskussionen om klubbens 
framtida roll. I den ingår också 
förslag på ett nytt namn för klub-
ben som vald styrelse fick i   
uppdrag att utreda och komma 
med förslag på till nästa årsmöte.  
 
Efter årsmötesförhandlingar 
framförde chefen för Trängrege-
mentet, överste Patrik Hjort, ett 
uppskattat  föredrag om Trängre-
gementets organisation och       
uppgifter. 
 

Årsmötet 2017 

God stämning vid middagsbordet 

Mats Ström avtackas av Torgny Henryson under överinseende av Olle Schylander 
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Många förändringar väntar runt hörnet i                
Försvarsmakten 

Ledning för ett starkare försvar är ett samlingsnamn för ett förändringsarbete med För-
svarsmaktens ledningsstruktur och materiel- och logistik-försörjning för att skapa ökad 
försvarsförmåga. 
 
Förändringarna stärker Sveriges försvarsförmåga för att möta ett försämrat omvärldsläge 
och kraven som ställs i den försvarspolitiska inriktningen för perioden 2016 till 2020. Det 
är också ett led i det övergripande förändringsarbetet, FM 2025, med att nå  Försvars-
maktens vision och övergripande mål om ökad militär förmåga, högt förtroende och stolta 
medarbetare. 

Det flesta av förändringarna kräver politiska beslut, vilka förväntas att fattas under 2017. 

Ledorden i verksamhetsutvecklingsarbetet är: 

6 

Ledningsansvar och mandat närmare verksamheten bland annat för 
arméchefen, marinchefen och flygvapenchefen 
 
Klara lednings– och lydnadsförhållanden, en chef 
 
Geografisk spridning och till del fortifikatoriskt skydd som ger  
förbättrade förutsättningar att även fungera under angrepp 

Enkel ledning 
 
 
Tydlig ledning 
 
Robust ledning 

Två olika utredningar är utgångspunkt 
 en ledningsutredning som Försvarsmakten självt initierat 
Försvarsmakten lämnade förslag till regeringen i budgetunderlaget för 2018. Nu inväntas 
politiska beslut under 2017 om organisation och lokalisering, ekonomi och författnings-
förändringar. 

 en materiel- och logistikutredning som en särskild utredare genomfört åt rege-
ringen 

Utredaren, Ingemar Wahlberg, betänkande Logistik för högre försvarsberedskap lämna-
des till regeringen den 14 december. Därefter har Försvarsmakten, FMV och andra re-
missinstanser lämnat sina yttranden. Nu inväntas politiska beslut under 2017. 
 
Det är stora förändringar som Ledning för ett starkare försvar ska förbereda för och det 
ska gå snabbt. Enligt nuvarande planering ska genomförandet påbörjas redan första halv-
året 2018. 
 
Cirka 2000 medarbetare bedöms bli direkt berörda av förändringsförslagen. Omkring 
1700 befattningar föreslås att flyttas från FMV till Försvarsmakten i samband med över-
föringar av verksamhet och 300 medarbetare föreslås flyttas från Högkvarteret och 
Stockholm till taktiska staber på tre orter: Kungsängen, Muskö och Uppsala. 
 
Förändringarna syftar till att skapa ökad försvarsförmåga i första hand och inte till bespa-
ringar. Alla kompetenser och erfarenheter inom området kommer att behövas. Vissa för-
ändringar kan Försvarsmakten fatta besluta medan andra förutsätter politiska beslut. 
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Förslag till ledningsstruktur  
ÖB har fattat beslut om inriktning av övergripande ledningsstruktur och har förslagit den i 
Försvarsmaktens budgetunderlag för 2018: 
 

ARMÉSTAB, MARINSTAB, FLYGSTAB  

Förslaget innebär att tre nya organisationsenheter, arméstaben, marinstaben och flygsta-
ben etableras genom en sammanslagning på taktisk nivå av nuvarande produktionsledning 
och insatsledning under en arméchef, en marinchef och en flygvapenchef. Organisations-
strukturen med försvarsgrensstaberna är utvecklad för att omhänderta och underlätta inte-
greringen av förändringar inom materiel- och logistikområdet. 

Genom att bilda egna organisationsenheter skapas bättre förutsättningar för de nya för-
svarsgrensstaberna att vara en del i de uppdrags-, uppgifts- och uppföljningsprocesser 
som finns. Förändringen är också ett led i att öka interoperabiliteten med andra nationer 
samt tydliggöra ansvaret för de taktiska staberna. 
 

FRISTÅENDE CHEFER FÖR MILITÄRREGIONERNA 

De fyra befintliga militärregionsstaberna får fristående chefer i syfte att stärka förmågan 
att samverka med övriga totalförsvarsaktörer, detta gäller inte minst vid högre konflikt-
nivåer. Produktionsmässigt är de underställda utsedda organisationsenheter i likhet med 
tidigare. 

MILITÄR LEDNING GOTLAND 

Försvarsmakten föreslår att en ny ledningsstruktur och en ny organisationsenhet inrättas 
på Gotland; Militär Ledning Gotland (MLG). Förbandets uppgifter föreslås att, utöver 
ledning av den lokala markterritoriella verksamheten, även innehålla utbildningsgrupp 
Gotland samt delar av den verksamhet som idag bedrivs i Militärregion Mitt. I dagsläget 
ingår Gotland i Militärregion Mitt.  
 
I samband med omorganisationen av Högkvarteret föreslår Försvarsmakten att lednings-
staben omorganiseras och byter benämning till försvarsstaben. Benämningen försvarsstab 
belyser på ett tydligare sätt stabens uppgifter och dess placering i myndigheten. 
 
INSATSLEDNINGEN 
Omorganiseras och byter benämning till operationsledningen (OPL). 
 

PRODUKTIONSLEDNINGEN 
Omorganiseras och tillförs nya uppgifter inom materiel- och logistikområdet. 
 
På nästa sida finns en bild som sammanfattar förändringsförslagen 
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Materiel- och logistikförsörjningen 
Regeringen har låtit genomföra en utredning om materiel- och logistikförsörjning som   
redovisades i december 2016. Utredningen föreslår att reformen Omdaning försvars-
logistik avbryts och en ny ansvars- och uppgiftsfördelning införs mellan Försvarsmakten 
och FMV. 

Utredarens föreslår att: 

 Försvarsmakten leder och styr logistiken i alla konfliktnivåer. 
 Försvarsmakten prioriterar och styr utformningen av all materiel. 
 Försvarsmakten leder vidmakthållandet och driftstyrningen av materiel. 
 Försvarsmakten är en upphandlande myndighet. 
 
Syftet med att samla logistik- och beställarkompetens i Försvarsmakten är att styrningen 
förenklas. Försvarsmakten kan själv styra och kontrollera arbetet om behovet snabbt för-
ändras om vad som ska levereras. Dagens arbetsform mellan myndigheterna i form av för-
handlingar och beställningsrutiner är komplext och tidskrävande. Det är svårt att utkräva 
tydligt ansvar. 

Krigsförbanden är beroende av logistikstöd och att ha tillgång till sin materiel oavsett om 
de ska utbilda, öva, upprätthålla beredskap eller göra insatser. Logistiken måste matcha 
förbanden vid ändrad beredskap och oväntade händelseförlopp - liksom övriga delar i 
Försvarsmakten. 

Utredaren föreslår bland annat att verksamhet överförs till Försvarsmakten som berör om-
kring 1700 FMV-medarbetare. 

Avslutningsvis 
I höstnumret av TrängklubbsNytt och vid medlemsmötet den 26 oktober återkommer vi 

med fördjupningar framför allt när det gäller utvecklingen inom logistikområdet. Sanno-

likt föreligger de nödvändiga politiska besluten då. 

8 
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NATO organiserar normalt 

staber som för befälet över 

deltagande försvarsgrenars 

förband. Sålunda är LCC 

(Land Component Com-

mand) överordnad stab för 

markstridskrafter 

(divisioner, brigader etc.) 

MCC (Maritime Compo-

nent Command) för marin-

stridskrafter och ACC (Air    

Under tio dagar i slutet på 
april genomfördes CJSE 17 
på Ledningsregementet i 
Enköping. CJSE betyder 
”Combined Joint Staff Ex-
ercise”. Raden av CJSE-
övningar har utvecklats årli-
gen sedan första genomfö-
randet 1999. Övningen är 
en PSO (Peace Support Op-
eration) med ett FN-mandat 
i botten enligt FN-stadgans 
artikel 7. Artikel 7 innebär 
ett ganska potent mandat 
som i dagligt tal   innebär 
fredsfram-tvingande” till 
skillnad mot artikel 6 som 
sägs vara ”fredsfrämjande”. 
 
Grundscenariot är att landet      
Bogaland håller på att bry-
tas isär i flera självut-
nämnda småstater med et-
niska och religiösa förteck-
en. Brott mot Geneve-
konventionen, FN-stadgan 
m.m. är dagligen förekom-
mande. Bogaland är geogra-
fiskt placerat i Mellansve-
rige, inklusive Gotland, 
med den infrastruktur som 
finns i verkligheten. 
 
I CJSE 17 deltog 24 nation-

er vilket innebär att eng-

elska är kommando-språket 

i staber och övningsledning. 

I enlighet med FN-mandatet 

är det en NATO-operation 

som genomförs med en an-

senlig mängd trupp i operat-

ionsområdet. Nu är det bara 

staber från Force-

Commander-staben via 

Component Commands ner 

till brigadstaber som i      

realiteten övas. 

Detta gör att det går åt en 

stor mängd spelgrupper som 

skall svara upp vad gäller 

bataljoner, kompanier, plu-

toner etc. Component Com-

mands kräver en liten för-

klaring. 

CJSE - en övning som är ”still going strong” 

Exempel på förstasida från CJSE egen tidning  



För att kunna göra snabba med-
lemsutskick vid till exempel 
olika evenemang håller vi på att 
bygga upp en digital maillista 
för Trängklubben. 
 
Du som ännu inte meddelat din 
mailadress uppmanas att gå in på 
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och journalistelever) och 
det är inte ovanligt att kall-
svetten kryper fram då olika 
åtgärder eller avsaknad av 
åtgärder är föremål för in-
trängande frågor. 
Nästa CJSE kommer ge-
nomföras 2019 och ges då 
namnet CJSE 19. I princip 
fortsätter då det övnings-
mässiga spelet där årets öv-
ning slutade. 
 
Olle Schylander 
Tracker CJSE 17 
(spelkoordinator) 

Component Command) för 

flygstridskrafter. 

För det logistiska stödet 

finns i NATO något som 

heter JLSG (Joint Logistics 

Support Group). JLSG har 

som regel i uppgift att   

samordna logistiken inom 

operationsområdet och kan 

ha en ansenlig mängd för-

band som svarar för förnö-

denhetsförsörjning, teknisk 

tjänst, sjukvårdstjänst och 

transport- och trafikledning. 

Även den civila dimension-
en finns med på ett mycket 
påtagligt sätt. 
 
Under CJSE 17 deltog upp 
till 1300 stabsmedlemmar 
inklusive spelorganisation-
en. Stabs-medlemmarna 
kommer från olika länders 
försvars-högskolor med en 
påtaglig majoritet från Sve-
rige och Finland. Det är inte 
bara elever utan väldigt 
många ”vanliga” stabsoffi-
cerare från många länder 
som också finns i befatt-
nings-listorna. Exempelvis 
kan nämnas att stf chefen 
för svenska Insatsledning-
en, generalen Bernt Grun-
devik, innehade befattning-
en som Force Commander 
B-For (Bogaland Forces) 
och ordinarie chef för 
FMLOG, överste Olof Gra-
nander, var chef för JLSG. 
Många stabsmedlemmar är 
i normala fall civila befatt-
ningshavare från såväl För-
svarsmakten som andra 
myndigheter. Även andra 
länders civila statliga- och 

ideella organisationer sän-
der personal till övade sta-
ber och övningsledning. 
 
Media ges en tydlig roll un-
der övningen. Grundat på 
händelseutvecklingen i Bo-
galand agerar media på ett 
sätt som både kritiserar och 
honorerar B-FOR insatser. 
Dagligen ges det ut en tid-
ning som heter The Herald 
Generic och TV 16 har ny-
hetsutsändningar ett par 
gånger per dag. Chefer på 
olika nivåer intervjuas av 
journalister (både etablerade 

Svenska och finska funderingar vid lägeskartan 

Trängklubbens hemsida 
www.ftk.nu och under fliken 
Kontakta FTK skriva Namn, E-
postadress, Telefon samt med-
dela ”Maillista” 

Digitala utskick 
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Ordförande 
Gustaf Fahl 
FMV 
 
 
gustaf.fahl@fmv.se 
 
 
 
Vice ordförande  
Torgny Henryson 
 
 
torgny.henryson@ 
mil.se 

Sekreterare 
Kristina Kihlström 
FHS 
 
 
kristina.kihlstrom@fhs.se 
 
 
 
Skattmästare 
Leif Engström 
Gröndalsvägen 214 
117 69 Stockholm 
070-263 6816 
 
 
leif_engstrom@telia.com 

Styrelsen 2017 

Klubbmästare 
Olle Schylander 
Hällmarksvägen 37 
186 53 Vallentuna 
070-302 7720 
 
olle.schylander@ 
tele2.se 
 
 
Ledamot 
Magnus Heed 
HKV 
magnus.heed@mil.se 
 
Ledamot 
Tomas Glanshed 
HKV 
tomas.glanshed@mil.se 

kan givetvis genomföra det) 
 
kl 1400 Lunchbuffé inkl dryck 
(Ingår i priset) 
 
kl 1600 Avstigning 
 
Pris: 1100 kr per person för de-
lad hytt. För ensamhytt tillkom-
mer c:a 200 kr. Trängklubben 
subventionerar klubbmedlems 
deltagande med 300 kronor. 
 
Anmälan så snart som möjligt 
till olle.schylander@tele2.se 
Plats kan ej garanteras men vi 
räknar med en del avhopp i 
samband med betalning. 
 
Olle Schylander 
Klubbmästare 

Det finns några platser kvar 
till Trängträffen 5-6 oktober. 
 
De som redan anmält sig behö-
ver givetvis inte göra det igen. 
Mer detaljerad information vad 
gäller inbetalning m.m. kommer 
senast 25 maj via anmäld e-
mailadress. 
 
OBS: Om du har eller avser 
anmäla dig via T1-T4 kamrat-
föreningar så gäller speciella 
riktlinjer för betalning. 
 
Programmet ser ut enligt föl-
jande: 
 
5 oktober 
kl 1230 Samling vid Armému-
seet. Restaurang Borggården 
 
kl 1245-1345 Lunch i Restau-
rang Borggården (ingår i priset) 
 
kl 1400-1500 Guidad tur i mu-
seet. Två grupper (ingår i priset) 
 
kl 1500-1615 Förflyttning till 
Birka terminalen för dygns-
kryssning. Deltagare kommer få 
detaljerad transportbeskrivning. 
kl 1615 Samling i Terminalen 
 
kl 1630-1700 Ombord-stigning 

kl 1730 Uppsökande av hytt 
 
kl 1800 Al a carte-middag i re-
staurang Compagniet, däck 6 
(drycker ingår ej i priset) 
 
Kvällen i övrigt enligt eget gott-
finnande 
 
6 oktober 
kl 0700-0945 Frukost i olika 
matsalar som man väljer själv. 
(Ingår inte i priset) 
 
kl 0945-1115 Besök hos kapten 
på bryggan och chiefen i maskin 
 
kl 1130-1230 Föredrag av Gene-
ral Bengt Andersson om genom-
förd övning Aurora (anförvanter 
som önskar annan verksamhet 

Trängträff 5-6 oktober 2017 
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Adress: 

På gång i närtid 
Sommarlunch  
den 15 juni kl 1100 

 
Försvarets Trängklubb in-
bjuder medlemmar till som-
marlunch den 15 juni kl 
1100 på restaurang Vingen, 
Försvarets Materielverk 
(FMV), Banérgatan 62. 
 
I samband med lunchen 
kommer vår nye ordfö-
rande, överste Gustaf Fahl, 
ge styrelsens uppfattning 
om klubbens kommande in-

riktning i enlighet med års-
mötets samlade uppfattning 
som i förädlad form också 
återfinns i en artikel i detta 
nummer av tidningen. För-
svarsmaktens allmänna till-
stånd och dess logistik 
kommer som vanligt också 
att beröras. 
 
Lunch och föredrag         
genomförs i VIP-matsalen. 
Pris inkl. dryck och kaffe är 
85 kronor. 
 

Till sist... 
Vill styrelsen önska alla 

medlemmar en 
 

Riktigt  

trevlig  

sommar 

Anmälan med namn och 
personnr senast den 12 
juni till klubbmästaren 
Olle Schylander, helst per 
mail: 
olle.schylander@tele2.se  
i andra hand tfn 070-302 
7720 
 
Vid inpassering till FMV 
krävs giltig ID-handling. 
 
Varmt välkommen 
Olle Schylander 
Klubbmästare 

mailto:olle.schylander@tele2.se

