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Utvecklings- och forsol<savdelningen

Avdelningen genomfor utveckling
och forsok inom logistikomrider
omfattande:
. Logistiksystem markstrid

. Fornodenhetsforsorjning

. Teknisk tjanst

. Trafik- och l<ommunikations-
tjanst

. Ledning och lT

. Slukverdstjanst

Iltveck in!a\ kLigsliirbnnd lanl.ings och
Laddnn,gsomcine ( loLo).

Utveckling
. Krigsforband
. Utbildningshjiilpmedel
. Reglementen

Nletod och narri.lliiriik rdriskr rnn\
nortlednings_vscm (TTLS).

Forsok
. Organisationsforsok
. Metodforsok

. Materielforsok
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G rund utbi ldni ngsbataljonen

Regenenrt utbiklar irligen 500 600 liirnpliktiga
l l  \1rJ r .1,r .  | |  , \ l r  n. l . r , . r l  .h. . ' l i .n(r .Jrn

fristieodc lil*i'.jningskorrpanicr och sjuk!iirdsen-
herer. Gmndutbiklrringen lnlcds mcd ctt gemensanri

- ' l . l . , rJrhi  , i  , .  . . ( . , r (  . :  r r '  n .  
' .  : ' r .n i  r r . -

och special isLutbiUnlng. Uttr i ldnrngst idcn \ , r r iernr
l i r  '  r r l  r  I  r r ' ler  \ .  ]c.r r  . , \ ,  |  |  r .  n c, l  e.
liiDgre slulij\nmg lillsanrn s nrcci i'\'riga lijrband.
dAr \x|n fdrbalrcls undcrstddsldnnigi prinds fultt ut
under fiillnr;issrgr f ijrhiil landen. 0!nmgsonrrtrdena
lrriemr lrin Norrbottcn tlll Skeoe.

St(r del a\ liden ufpta! rv fdrarirlbrldnnrg fn dc
lunga fofdon och.t$ctsmrskiner som rngrir i \ir!
li'rband. Speci:rllslulbildningen omiiirar blrnd !nn!t
lralik . 

'notorclkel-. 
amDrunilions-. transporr-. li\s

mcdcls och dr i lmcdclsutbi ldning sanl  !uk\ i i rds
!anst. l,lera vimpllktig! i sjuklilrdsijiost gcnomlijr
diruti;ver sjLrkhuspraktik under sin tjenstgairing o.h
sonr cn del av Lrtbildningen. Arligen ulbildas aivcn
delar fi'f undefhillslcdning och nationella insals.
sllrkor fin skydd mol knrnlapen-, biologiskx- och
kenl iska shidsmedel.

Balaljoncn leds och organrscras under lruluddcl.n av irel i utbikinjngskonprDicr och skolor fdr a(
kLrnna bcdriva en ratloncll och etTekti! urbildDing Narnren ra !ara konpanicr iir hiimtade frin de pliLser
dirT2 vrrit helt ellerlncd dclar lokaliscrat. tlndef tirbrDdsij!ntngar org,Iiiscrds sed.rn en fiittb lll-
Jon och komfanier ldr Lrnderstod av frimsl arnr6ns nrekariscr.tdc litrband.
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undc.hi l ls  och trrnstut l .dning
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"Arbetet som officer dr fritt,
omvdxlande samt utvecl<lande"

Jag hade inga som helsr planer pe xtt bli )'rkesoficer niir irg ry.ktc in fitr militiirtiinsigdring i
juni 1986. Men nu st:ir jag her Thomas Lyck. 15 er senxrc och k.n konst.tcrr ah dcl nog int.
f i r  , ,  n iEor Iner or , \ i \ lJr  de och i | l r resdf l  yrke.

Jxg inlrcsscradc nrig g.rnskr snart liir inlcnutioncll tj iinstgdring Nlin liirsta mission" utomlaods
gjordciag undcr 7 n nadcr l99l 94. .lag tjiinst&iorde som lilsmedelspluto|-
chcl inonr dcn svcnskd undcrhlllsbatalionen i I-ibanon. Sedan dess har der
blilit lvii utlandsbrtrljoncr till. ldg har iiven hrfi ftj|miner att fa resa samt
arbeta i andra laindcr inom yrkct i andra mm'nanhang Vad siigs om ltljande
liinder: Libanon. Isfucl. BosnicD. Krc{ticn. Llngc.n. Grekland Makedonien.
Koso\,o, Danmrrk. Norsc. Frrnkrikc samt nu scnast Irak och Jordanien.
Totali sett si har dcr blilit lld ir trtonrlands om jag reknar in allting.
Kamratskapet. nya kulturer sanl miiilighet€n rtt fi gdra n),ta i etl annal land
;ir og det sonr iir roligast lncd au tiiin(gina utonlands. T 2 som regemente
och srbetsplxts iir pcrlikl om du vill skafTa dig kompetens ftjr ullands-tl:inst.
Jag hsde t ex aldrig hannal i Libanon om det intc varit ftir den utbildning

jag lAtt h:ir Den erfarenheljxg skatlat mig harjag stor nytia av i mitt dagliga
arbete pa plutonen. Framlilrallt niir det giiller konlak(en nrcd dc viirnpliktiga. Aft arbera med dem
tr nog det som jag foffarande tycker:ir roligast.

Det dagliga arbctct som olticcf rf frilt. omviixlandc samt rnvecklande. lbland kan de1laraJobbigt
bldc tisiskt och psykiskl. Mcn bitrjar man r:ikna fiirdelar och rackdelar s, iir del ett mycket bra

Jag heler Ulrica Palm. iir ll ilr och otTicer i l:itrsvarsnrakren lag :1r Silt med en blggnads.trbclar.
och er malnlni hll lva ttcjer. \]lin a$ctsflats iir aiiita tringregemente diifjag ir delxktig i urbild-
nxrgen av etl underhrillsledningskomprDi. Min nnlarande arbersLrppgiti bes16r i au ulbjlda €n plu-
ton (ca l0 man) trllsamnms nrcd lvd andra oiliccrarc.

Vr utbrldar i allt finn fijrsta hjnlpcn. signalering, fysisk trining till vapen-
tl;insl och slrid. Dct inncbnr arjag har elt stoft (bide praktiski och leoretisko
ulbildningsansvar. Ansvarct fitr dcn varnpliktiga personalen som finns !id
plutonen er ocksll cn dcl av rrbclcl. Det gallef att infria deras krav pa en bra
ulbildning under !imp1iktsliden.

Vaftjr y*esofficer? Jag tycker all oJficcNyrkct iir slimulerande pe manga
sett. Ena dagen xtblldarjag I ledarska| och den andm lederjag lektioner i
specialtjiinst. Veckan diirpi dr Jag bcfattningshavare, kanske kompanichel
under en dvning son1 varar en vecka cller sa ferjag miijlighet till vidare-
urbr ldning Inom n;gor ,pe.rJldt Inc . , 'm nre,.era- mic

Ah hcli tiden fe prdva (ibland under svara firhallanden) och utveckla mitt ledarskap samr fri-
hetc! aft utbilda under eget ansvar mot ett bestiml mil ir dcr som tilltalar mig mesr.
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Militdr tjdnsteidrott

Sonr officcr linns del ctt rDlxl tjiinstcidrotier att ulijvr och tilh i Vissa uiitvrrc kan iill och med fi nriti-

lighelen atr trina en del pa srn a$ctslid Pi l 2 har \i en god lr.tdition inom skllte och nrc-sporr m'rl

0;ra mililiinnastsre och mtc b3ra lncdldrnrar i militirn landshg' utan iircn i de slensk! cr\ila elrtcn

P: regemcDict linns ocks.i c iddtsfijrening. T ? IF

Arm6ns Lejon
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Skovde - mellan Vdnern och Vdttern

Fakta:

. 50 000 invdnarc

. Vol\05 molurfabriker for pcr.on\tgnrr
och lastvagnar, Skcivde komnrun och
KiirnsJukhuset iir de stiirsta arbctsgivarna

. Skdvde garnison mcd 1000 anstri l lda och
1500 rr irnpl ikt iea

. Hiigskola med .1 000 studentcr

. Resecentrum mcd Viisttrailks bussir och
ldg. Sl:s X2000 och Intcr( l i ly-1ig

. Flygplats med dagliga turer t i l l  Stockholm

. Kulturhus och myckct mc.a med likt utbud
av konst, teater och bio

. Matfestival. intel-1lalionell topphandbo..,
missor. utomhuskonserter och stora Afur-
kolnmandc ungdomsat Langemang

. Sk6vdc stad 600 rir,2001

For mer information:
Vid lirigor och kontakter i samband med ftamtida v:irnplikt
eller olliccrskarri:ir vid Gdta tr;ingreg€mcn& kontaka vef

Telefonv:ixel: 0500-46 50 00

T 2 hemsida:

Skovde kommuns hemsida:

Gdt" tr?ingrcgenentej Uox 602, 541 29 Skiivde
-


