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TRÄNGKLUBBSNYTT

- en tidskrift för Försvarets Trängklubb Hösten 2016

Försvarsmaktsövning 2017, AURORA
Det var 23 år sedan, 1993,
som den senaste Försvarsmaktsövningen genomfördes.
Den
benämndes
ORKAN och gick av
stapeln norr och söder om
Bråviken i milo Mitt och
omfattade
ca
14.000
deltagande. Det har naturligtvis genomförts stora och
omfattande övningar även
därefter men ingen med alla
de inslag som krävs för att
kunna kallas Försvarsmaktsövning (FMÖ).

förs och vad den kommer mellan Försvarsmakten och
att omfatta.
det civila samhället återtas.
Totalförsvarskonceptet
Varför en FMÖ nu?
behöver byggas upp igen,
men med de förutsättningar
Omvärldsläget har
för- och behov vi har idag. Svesämrats de senaste åren. rige ska också kunna ge och
Spänningen i Östersjön har ta emot militärt stöd, enligt
ökat och det är angeläget att det beslut om Värdlandsstöd
Försvarsmakten övar och (VLS) som Sveriges riksdag
tränar för att öka sin beslutat i relation till
förmåga. Det är också NATO.
väsentligt att samverkan
Artikeln fortsätter på sidan 3.

Vad är det då som gör att en
övning kan kallas FMÖ?
Det är i första hand två krav
som ska vara tillgodosedda.
Dels ska samtliga stridskrafter (armé, marin och
flyg) ingå och samverka i
gemensamma operationer.
Dessutom ska
ledningssystemet från operativ via
taktisk nivå till förbandsnivån övas. Nu planeras
FMÖ 17, AURORA, för
fullt.
Här
följer
en
kort
presentation av bakgrunden
till varför övningen genomSoldater under framryckning
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ORDFÖRANDENS
SPALT

ORDFÖRANDENS
SPALT
Bästa
Trängklubbsmedlemmar!
Förändringarnas
vindar
viner över världen och oron
sprider sig om vad som ska
hända i världspolitiken med
den nya presidenten i USA.
Många talar om säkerhetspolitiska förändringar som
påverkar vårt närområde i
en negativ riktning. I den
svenska mediedebatten talar
allt flera om att våra
försvarsanslag måste öka
för att hantera det ökade
yttre hotet. Förre statsministern Göran Persson
har vid flera tillfällen
argumenterat för kraftigt
höjda anslag till försvaret.

Inom den militärtekniska
utvecklingen talas om att
västvärlden måste göra ett

tekniksprång och komma i
kapp den civila ITutvecklingen.
Automatisering av krigföringen på taktisk nivå är
frågor
som
numer
diskuteras mer frekvent. Det
handlar bland annat om
automatisk körning av
fordon i terrängen, förmåga
till
automatisk
målidentifiering
och
bekämpning med olika
vapensystem
samt
till
exempel
stridsuniformer
som har en inbyggd
kapacitet att hantera större
bördor än vad en soldat
normalt orkar bära.
Logistiken blir ett intressant
område för utvecklingen
inom detta nya tekniksprång. Inom fordonsindustrin studeras
att i
framtiden kunna framföra
fordonskonvojer med ett begränsat antal förare. Med
hjälp av IT-stöd kopplas
flera fordon samman och
styrs från en operatörsplats.
Automatisk uppföljning av
lagerstatus har redan förbättrat prognostiseringen av
förnödenhetsbehovet i försörjningskedjan. Det som i
framtiden kommer att bli ett
hett utvecklingsområde är
energiförsörjningen
av
framtidens materielsystem
och förband. Förbrukningen
av drivmedel har markant
ökat under de senaste tjugo
åren med därtill kopplade
logistikproblem. Att tillverka elkraft i fält har blivit
en alltmer viktig logistikförmåga. I framtiden kommer

vi att se nya lösningar som
innebär minskat behovet av
fossila drivmedel som kraftkälla för elproduktion i fält.
Halva verksamhetsåret har
passerat och det kan vara på
sin plats att rekapitulera vad
som till dags datum har
skett i klubben. Innan midsommar genomförde vi ett
uppskattat trängseminarium
med stort engagerat deltagande och uppskattade
föreläsare. Flera kamrater
deltog i trängträffen i
Skövde
under
sensommaren. Sedvanlig tränglunch har genomförts. Det
som kvarstår är att inbjuda
till pubafton vilket vi planerar att göra direkt efter nyår
samt traditionsenlig jullunch. Det är nu hög tid att
medlemmar lämnar in förslag med motivering till
Trängklubbens
stipendiat
för 2016. Styrelsen funderar
just nu på ett förslag om att
nästa år stå värd för den årliga trängträffen. Vi återkommer i detta ärende.
Avslutningsvis: glöm inte
att värva nya medlemmar.
Klubben behövs även i
framtiden. Håll till godo
med denna upplaga av
Trängklubbens egen tidning.
Hälsningar!
Mats Ström
Ordförande
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tillämpat
i såväl hela
ledningsorganisationen som
på förbandsnivå. FMTS
kommer att delta med
1. Tekniska bataljonen.
Trängregementet deltar med
logistikbataljon
och
Försvarsmedicincentrum
deltar med ett fältsjukhuskompani. Underhållsdelar i
marinens och flygvapnets
basförband kommer också
att övas. På stöd- och
förstärkningsnivå kommer
Försvarsmaktens Logistik
Exempel på tankningsplats
(FMLOG) att samordna
logistikflödet mot brigadFör att det ska fungera när att kulminera under v 38 nivån
och
basförband.
det börjar kärva till, och om och 39.
FMLOG tar därmed den roll
statsmakterna så beslutar,
som Underhållsregementen
behöver Försvarsmakten ha Inledningsvis ska utländska utövade tidigare.
övat på hur det ska gå till.
förband
tillföras
i
GÖTEBORGS-området för Vad händer på sikt?
att öva mottagande av
Vad kommer
stöd
enligt Under åren framöver och
AURORA att omfatta militärt
och var kommer öv- Värdlandsavtalet. Förband mot 2020 kommer större
från hela Sverige kommer
ningen att gå av sta- därefter att tilltransporteras övningar att genomföras
årligen. Efter hand ska förpeln?
till
MÄLARDALS- mågan inom Försvarsområdet. Förbanden ska makten avseende samFörband ur alla försvars- verka norr och söder om verkan med civila myndigoch
på heter byggas upp. FMÖ
grenar,
stödfunktioner, MÄLAREN
många
hemvärnsförband GOTLAND samt på och 2020 kommer att bli en
och civila myndigheter, över ÖSTERSJÖN. I slut- Totalförsvarsövning där cikommer
att
ingå
i skedet kommer förband att vila aktörer deltar fullt ut,
AURORA.
Ca
19.000 lösa uppgifter i STOCK- med målet att stödja i ett
krisläge.
individer,
inklusive HOLM, i SÖDERMANLAND och i havsbandet
övningsorganisation,
Målet är att efter hand öva
kommer att delta. Till det utanför.
upp
Försvarsmaktens
kommer också förband från
förmåga för att nå ÖB
USA, Finland, Estland och
vision:
Danmark att delta i större Hur kommer logistiken
eller mindre utsträckning.
Ett starkare försvar – möin i bilden?
ter varje hot, klarar varje
Vissa förberedelser och
tilltransport sker under v 37 För första gången på länge utmaning
i september månad 2017. kommer logistiken att övas i
Övningen kommer därefter stor
omfattning
och Torgny Henryson
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Trängklubbens seminarium
För
fjärde
gången
arrangerade
Försvarets
Trängklubb
(FTK)
ett
seminarium med logistisk
inriktning. Seminariet ägde
rum den 30 maj och var förlagt till Armémuseet. Det
högaktuella
ämnet
var
Djupare försvarssamarbete
i Östersjöområdet – en
utmaning och möjlighet för
logistiken.
Efter att Trängklubbens
ordförande, Briggen Mats
Ström, hälsat de ca 40
närvarande
deltagarna
mycket välkomna äntrades
podiet av den förste talaren,
Fil. dr. Peter Mattsson,
Försvarshögskolan. Under
rubriken
”Nordens
strategiska betydelse, från
avkrok
till
avgörande
betydelse” gav Mattsson en
fördjupad
analys
av
Nordens
strategiska
betydelse som givetvis
relaterade
till
dagens
säkerhetspolitiska situation i
och runt Östersjön med ett
allt
mer
framträdande
Ryssland som flyttar fram
sin strategiska position och
vad det innebär för Nordens
och
speciellt
Sveriges
säkerhetspolitiska läge.
Näste talare var ministern
vid Finska ambassaden i
Stockholm, Mikael Antell,
som redogjorde för det
alltmer ökade samarbetet på
politisk och diplomatisk
nivå som äger rum mellan
Finland
och
Sverige.

Givetvis kom de bägge
ländernas
officiella
inställning
till
NATOmedlemskap
att
också
beröras i framförandet.

ordningen var en paneldebatt som leddes av Per
Skoglund, FMV. Debatten
gav ett ypperligt tillfälle att
ställa frågor till panelen
vilket
många
åhörare
Den mer militära delen av anammade.
seminariet kom att framföras av Genmaj Bengt An- Efter
seminariet
fanns
dersson (f.d. ordförande i tillfälle att följa en guidad
FTK) som i sitt framförande tur på Armémuseet som
framförallt berörde För- klart
visade
vilken
svarsmaktsövning 2017 som betydelse logistiken innebar
fått namnet Aurora. Det då exempelvis Gustav II
internationella inslaget med Adolf genomförde sina fältförband från de nordiska tåg i Europa. Framförallt
länderna och en ganska stor försörjning med mat till
styrka från USA kommer bli soldater med medföljande
en utmaning för vår egen familjer och alla hästar var
Försvarsmakt och även för något som man skaffade
politisk nivå då övningen genom plundring i de
också vilar på det i våras samhällen man erövrade.
ratificerade
”Värdlands- Hade någon armé tidigare
avtalet”.
dragit fram samma framryckningsväg låg man illa
En stor del av tiden ägnades till då det inte fanns något
åt försvars- och logistik- att plundra. Avslutar med att
samarbete och då med stöd konstatera att det skett en
från försvarsindustrin.
utveckling
vad
gäller
Olle Bååthe, SOFF (*), logistiskt stöd till vår
Systecon
och
David svenska
försvarsmakt
Sprängare, Patria (*) gav jämfört med hur det var på
djupa inblickar i industriellt 1600-talet.
försvarssamarbete
som
också visade på de klara Allt var inte bättre förr.
skillnader som finns mellan
Sverige och Finland. En Olle Schylander
känsla man som åhörare
fick var att samarbetet är
djupare i Finland med betydligt starkare lojaliteter (*) SOFF= Säkerhets och
mellan försvarsmakt och Försvarsföretagen
industri än vad man kan (*) Patria= en finsk flygplans- och försvarsmaterielskönja i Sverige.
Sista punkt på dag- koncern
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Inbjudan Trängträff 2017
Nästa års trängträff med
deltagare från alla fyra
f.d.
trängregementenas
kamratföreningar
och
Försvarets
Trängklubb
kommer
genomföras
5-6 oktober. Trängklubben
är ansvarig för trängträffen.

1615-1630:
Incheckning
och embarkering Birka
Paradise och installation i
utsides hytt (fönster mot havet) för en eller två personer.

anmälda deltagare)
1400: Lunch i buffématsalen. Öl och/eller vin ingår i
priset.

1540:
Avsked
och
1800: Trerätters middag i á deembarkering.
la
carte
restaurangen
Härmed inbjuder således (drycker betalas av den en- Pris: ca 1100 kr per person
Trängklubben
sina skilde).
för
delad
hytt.
För
medlemmar till 2017 års
ensamhytt tillkommer c:a
trängträff.
Kvällen i övrigt i enlighet 200 kr. Trängklubben submed det stora utbud som ventionerar klubbmedlems
Preliminärt program.
finns att tillgå på båten
deltagande med 300 kronor.
Torsdag
5
oktober
1230: samling för lunch i
Stockholm city (ingår i
priset).

Fredag
6
oktober
Före kl 1000: Frukost (ingår
ej i priset då vissa hoppar
över frukost och tillgång
finns
till
flera
Exakt plats meddelas till an- frukostresturanger)
mälda deltagare .
1000:
Samling
vid
1330-1500: Guidad tur på informationscentrum.
Armémuseum
Uppdelning i grupper för
studiebesök på kommando1500-1615: Förflyttning på bryggan och i maskinegen
hand
till rummet.
Stadsgårdkajen och Birka
Cruises terminal
1200: Samling i konferensutrymme. Föredrag (Rubrik
kommer att meddelas till

Preliminär anmälan till
klubbmästaren Olle Schylander senast 1 februari. Email:
olle.schylander@tele2.se
Datum för bindande anmälan och betalning kommer
meddelas de som preliminär
anmält sig.
Trängklubben har förhandsbokat 60 platser på Birka
Cruises.
Först till kvarn……..
Övriga
kamratföreningar
kommer erhålla information
enligt ovan inom kort
Olle Schylander
Klubbmästare

Birka Paradise
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Trängträff 2016
Lördagen den 9 september
samlades 70 trängare och
medföljande ur trängens
fem kamratföreningar för
årets Trängträff, den nionde
i
ordningen
sedan
traditionen inleddes år 2008.

Programmet inleddes kl
1200, efter enskild tillresa
från trängrikets olika hörn,
med lunch på JULA hotell i
Skara. Förutom lunch fick
deltagarna nöjet att njuta av
JULA-familjen
Blanks
unika privata samling av
konstverk
av
Sveriges
största konstnärer: Anders
Zorn, Carl Larsson, Bruno
Liljefors, Bengt Lindström,
Peter Dahl och Jenny Nyström, trevligt introducerad
av hotellets receptionschef.
Därefter gick färden till
Skövde för guidad visning
av två enheter i den Volvofabrik som tillverkar Volvos
tunga dieselmotorer. I en
inledande genomgång fick
vi dels lära oss skillnaden
mellan Volvo Truck Group
och Volvo Cars (det senare
ägs av Kina), dels allt som
är värt att veta om den förra.
Man kunde inte låta bli att
känna sig stolt, både som
Skövdebo och svensk. Därefter skedde en guidad tur i
två delar av fabriken i två
avdelningar. Tyvärr drog
den ena avdelningen ut så
på tiden att bytet fick ställas
in, då fabriken stänger
entrén
kl.
1700.

Eventuell
besvikelse
försvann dock snabbt vid
samlingen på Götamässen
till kvällens kamratmiddag.
Där möttes vi av Trängoktetten, som under c:a 30
min underhöll oss med
trängens marscher och lite
brunnsmusik. Bongar och
drinkar inköptes i den nya
baren och sedan gick vi till
ett väldukat och välsmakande bord i Trängsalen.
Till
förrätten
sjöngs
trängens
samtliga
åtta
snapsvisor. Vid middagen
erhöll
trängbrodern,
reservofficeren
Guy
Asterius, ur chefen för
Trängregementet,
överste
Patrik Hjorts, hand Försvarsmaktens reservofficersmedalj i guld. Middagen
avslutades
med
ett
musikaliskt divertissement
av en trehövdad lokal,
mycket välljudande, grupp
om två unga damer, ackompanjerad av en lika ung man
på gitarr. Detta inslag var
vice ordförandens i TrängR
Kamratförening,
Christer

Rapp, personliga ”gåva” till
trängträffens
deltagare.
Dagen därpå och sista
programpunkt på årets
trängträff var en guidad visning av Karlsborgs fästning,
där vår mycket duktige och
pedagogiske
guide,
pensionerade majoren i
flygvapnet (F6 i Karlsborg)
Sture Carlsson, lagt sig vinn
om att presentera så mycket
som möjligt om Trängens
historia i Karlsborg. Hela
Trängträffen avslutades med
lunch
i
Karlsborgs
militärrestaurang.
T4
ordförande,
Nils-Olof
Johansson,
tackade
arrangörerna för en mycket
lyckad träff och Trängklubbens Olle Schylander
tog över stafettpinnen för
nästa Trängträff, preliminärt
i Stockholm 2017.
Vid pennan
Otto von Krusenstierna

Pubafton
Trängklubben planerar en
pubafton på FHS mäss under senare delen av januari
alternativt i februari 2017.

Mer information kommer
att presentera på klubbens
hemsida www.ftk.nu
Varmt välkomna
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Årsmöte 2017
Årsmötet genomförs på 1 mars. E-mail:
Kavallerimässen, Livgardets
kaserner
(gamla
K1), olle.schylander@tele2.se
Lidingövägen onsdagen den
alt tfn 070-302 7720.
8 mars kl 1830.
Anförvanter
är
också
mycket välkomna. Vid
Efter årsmötet serveras inpassering måste giltig IDmiddag
till
starkt handling kunna visas.
subventionerat
pris
i
mässens lokaler. Anmälan Varmt välkomna
med namn och personnr till
Klubbmästaren
Olle Olle Schylander
Schylander
senast
den Klubbmästare
Baren öppnar kl 1800.

Skattmästarens rader
Medlemsavgiften i Försvarets Trängklubb är oförändrat 100 kronor. Flertalet medlemmar
har betalat medlemsavgiften för 2016. Några även för 2017. Osäker om du betalat? Ring
eller skicka mail till 070-263 6816 / leif_engstrom@telia.com
Klubbens finansiella ställning är stabil. Det är dock lika angeläget som tidigare med frivilliga ekonomiska bidrag till tidningsfonden. Ett varmt tack på förhand för ditt bidrag.
Medlemsavgift för 2016 till plusgirokonto 578 50-0 före 30 december 2016

Styrelsen 2016
Ordförande
Mats Ström
FMV

Sekreterare
Kristina Kihlström
FHS

08-7827500
mats.strom@fmv.se

Klubbmästare
Olle Schylander
Hällmarksvägen 37
186 53 Vallentuna
070-302 7720

kristina.kihlstrom@fhs.se
olle.schylander@tele2.se

Vice ordförande
Torgny Henryson

torgny.henryson@mil.se

Skattmästare
Leif Engström
Gröndalsvägen 214
117 69 Stockholm
070-263 6816

leif_engstrom@telia.com

Ledamot
Magnus Heed
HKV
magnus.heed@mil.se

Ledamot
Tomas Glanshed
HKV
tomas.glanshed@mil.se

7

_______________________________________ TRÄNGKLUBBSNYTT ______________________________________
Adress:

SVERIGE
PORTO BETALT
PORT PAYÉ

____________________________________________________________________________________________________
Vid obeställbarhet returneras till: Leif Engström, Gröndalsvägen 214, 117 69 STOCKHOLM

På gång i närtid
Klubblunch den 13
december kl 1100
Försvarets
Trängklubb
inbjuder till klubblunch
den 13 december kl 1100
på restaurang Vingen,
Försvarets
Materielverk
(FMV), Banergatan 62.
I samband med lunchen
kommer ordföranden,
Brigadgeneral Mats Ström,
hålla en information om
Försvarsmakten
med
logistisk anknytning.
Lunch och föredrag hålls i
VIP-matsalen. Pris inkl
dryck och kaffe är 85 kronor.

Till sist...

Anmälan med namn och
personnr senast den 11 december till klubbmästaren
Olle Schylander, helst per
mail:

Vill styrelsen önska alla
medlemmar en

olle.schylander@tele2.se

och ett

i andra hand tfn 070-302
7720

Gott Nytt År

God Jul

Vid inpassering till FMV
krävs giltig ID-handling.
Varmt välkommen
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