
TRÄNGAR’N
SUBBEÄLDSTEN
God dag kamrater!
Som traditioner förkunnar är äldste subbe utsedd att vara den 
traditionsenliga och ärofyllda subbeäldsten på regementet. Då 
denna är i Afghanistan valde medlemmarna att genom omröstning 
välja ny Subbäldste. Lotten föll på mig och jag tackar för förtroendet 
och tar med största motivation och glädje emot uppdraget.
För er som inte känner mig sen tidigare är jag militärt sprungen 
ur förbandet från Trafikplutonen, den tidens ”center of gravity” i 
Försvarsmakten! I alla fall om man fick tro min gamle plutonchef. 
Efter ett par år på Trafikpluton samt KB-pluton bar det av till 
Kosovo för att därefter läsa igen, denna gång TU. Under NBG 
08 var jag plutonchef på MOVCON-pluton för att sedan åka till 
Afghanistan som just MOVCON. De sista 2 åren har jag jobbat 
på LogS där jag är chef för SOU (Specialistofficersutbildningen).
Min roll är att föra yngre officerares talan samt stötta dem samma. 
Men framförallt att leda subalternkåren 
i dess roll att skapa gemenskap samt 
tillhörighet hos yngre officerare. 
Det senare görs genom tillexempel 
ruklivning, Lillejul, stöttning inför 
och efter gardenparty mm. 
Till detta kommer 
nu också denna 
tidning vars syfte 
är att översprida 
information 
m e l l a n 
f ö r b a n d e t s 
enheter samt bidra till ett 
regemente.
Väl mött  och väl läst!

Dennis Löfvenborg
Subbeäldste

Ansvarig utgivare
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Hemmamatcher för Skövde Dukes, 
Skövde spelar på fjärilsplanen(S.ryd)

22/5 13.00 vs  Göteborg Marvels 
12/6 13.00 vs Karlskoga Wolves 

14/8 13.00 vs Ulricehamn Chargers 
21/8 13.00 vs Lidköping Lakers
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LOGISTIKPLUTON TESTAR AMERIKANSK FOTBOLL
Det var stort intresse när logistikplutonen 
fick chansen att testa amerikansk 
fotboll. Det var även ett gäng från 
sjukvårdsplutonen som passade på att 
pröva. Logistikplutonen har redan två 
aktiva spelare dels plutonchefen Lt Lindell 
som varit pådrivaren för att genomföra ett 
fyspass med plutonen. Lindell fastnade 
i slutet på förra året och storsatsar i år, 
han spelar sin första match den 22 maj. 
Logistikplutonens mekaniker Krp Mogren 
är inne i sin andra säsong där han i år även 
får chansen att spela i högsta serien tack 
vare att Skövde har ett farmaravtal med 
Örebro Black Knights. Det var ungefär 
17st som provade på sporten amerikansk 
fotboll. De delades in i två grupper. En 
grupp spelade med skydd och tacklades 
ordentligt. Det gäller att lita på att skydden 

tar smällen. ”Man blir positivt överraskad 
på hur lite det känns när man får sig en rejäl 
smäll.” Den andra gruppen gick igenom 
grunder och lite mer spelregler. De fick 
även springa och fånga passningar vilket 
är svårt när bollen är oval och kommer 
hårdare än vad man är van vid. Samtliga 
deltagare var nöjda med det intensiva och 
roliga fysspasset. ”Det är alltid kul att 
pröva på något nytt.” 
Det fanns även några som var intresserade 
att ta testandet till nästa nivå och delta 
i  en av Skövde Dukes riktiga träningar i  
framtiden.

Artur Karlsson
Trängarn

Jag blev ombedd av Trängaren att skriva 
en kort artikel om mig själv och min 
syn på de alternativ som vi GSS:are 
(Gruppchefer, Soldater, Sjömän) har för 
fortsatt anställning i FM. Mitt namn är 
Lucas Fernström, jag är 20 år och gjorde 
min värnplikt här på TrängR 09/10. 
Jag trivdes mycket bra under min värnplikt 
men hade ingen tanke på att fortsätta i FM. 
Trots att min kompanichef Mj Sahlström 
erbjöd mig en attraktiv tjänst i slutet av 
min värnplikt, valde jag att tacka nej.    
Som huvudförtroendeman på TrängR 
hade jag möjlighet att vara med vid flera 
tillfällen då det diskuterades hur man skulle 
handskas med de ”nya” kontrakterade 
soldaterna. Jag upplevde då att man inte 
hade kommit särskilt långt i det arbetet, 
och mitt förtroende för organisationen 
sjönk betydligt. Men under sommaren 
som jag var ledig ringde min före detta 
kompanichef och han gav mig ”an offer I 
could not refuse”. Så nästa måndag stod 

jag iförd M/90 och var stf plutonchef  (vid 
Sjukhuspluton, Medcoy, NBG). Nu, nästan 
ett år senare, är jag plutonchef och mycket 
nöjd med att ha tjänstgjort i NBG. Jag 
tycker att de kontrakt som nu finns för GSS 
är uppbyggda på rätt sätt. Eftersom det 
är en relativt lång kontraktstid (max 8 år) 
så skapas en anställningssäkerhet för 
individen. Detta tillsammans med 
möjligheten att få arbeta hos en annan 
arbetsgivare under sin anställningstid tror 
jag lockar många unga killar & tjejer. 
Att arbeta civilt under sin anställningstid 
ger soldaten möjlighet att vara anställd i 
Försvarsmakten i 12 år istället för 8 år. Den   
möjligheten kan vara nyttig för soldaten 
då denne får pröva på något nytt samtidigt 
som den kommer att gynna arbetsgivaren, 
eftersom denne troligtvis får tillbaka en 
mer erfaren och arbetsvillig soldat. Men 
precis som med mycket annat saknas det 
information och planering för att backa 
upp de avtalen som finns. De flesta GSS-

intresserade får inte svar på sina frågor. 
Trots att plutoncheferna söker efter svar 
är jag orolig över att de inte kommer att 
finna dem på några år. Det finns mycket få 
anställda GSS soldater som vet vart han/
hon kommer att få möjligheten att åka (ex 
Afghanistan eller Kosovo). Få vet vilka 
civila meriter han/hon kommer att ha på 
papper om 8 år. Att en GSS gruppchef som 
arbetat i 8 år inte skall ha lika hög grad eller 
lön som en 1sgt som kanske endast har 
varit anställd i FM i två år, kan man också 
ifrågasätta. Jag tror att vi alla kan hålla 
med om är att den förändring som kommer 
fortskrida i FM är intressant. Men hur lång 
tid den kommer att ta, kan nog ingen svara 
på. Personligen hoppas jag kunna följa 
utvecklingen på något sätt men troligtvis 
kommer jag i så fall göra det med en stjärna 
på axeln och inte tre vinklar. 

Sgt Lucas Fernström
Plutonchef Sjukhuspluton NBG

FRÅN VÄRNPLIKT TILL PLUTONCHEF - MEN SEN DÅ?

Planerar du fest, möte eller något annat arrangemang? Boka enkelt Götamässen via 
www.trangaren.se



GMU
Oliver Ljung och Tommy Kvarforth: Två 
nya 1:ste Sergeanter vid TrängR om att 
omedelbart efter anställning skickas bort 
till kortjackorna för att jobba med GMU. 
Strax innan examen från SOU09-10 LogS 
fick vi veta att vi skulle arbeta med GMU 
borta på P4 under våren. Vi började försöka 
sätta oss in i konceptet tills vi kom fram till 
att det helt enkelt är en vanlig GSU.  Om 
än med lite finare namn på allt och väldigt 
mycket tightare styrningar på vad som 
ska ingå. Innehållet i GMU är styrt ner till 
veckonivå och lämnar inte något utrymme 
till egna utsvävningar, det ska vara samma 
utbildning om man så gjort den på K3, I19 
eller i Skövde.
På tretton veckor skall rekryten lära sig det 
mest grundläggande som krävs av en soldat, 
han får en grundläggande stridsutbildning, 
sjukvårdsutbildning, skyddsvakt och 

närkampsutbildning samt orienterande 
utbildning i hur Försvarsmakten är 
uppbyggd, krigets lagar och folkrätt.
Dessutom blev vi lovade att de som klarat 
sig igenom urvalsprocessen skulle vara 
något utöver det vanliga. Borta var dagarna 
då vi skulle behöva handskas med individer 
med idrottsskador eller andra fysiska 
defekter, alla skulle de minsann ha en fysisk 
status och en vilja att vara yrkessoldater 
utöver det vanliga. 
”Såhär bra soldater har vi aldrig haft. Alla 
har klarat jättehöga poäng på fystesterna. 
Alla har av psykolog bedömts lämpliga för 
soldatyrket” Så marknadsfördes rekryterna 
av de som gjort urvalet.
Döm då av vår förvåning när kompaniet 
två veckor senare drabbats av ett tiotal 
avhopp relaterade till fysiska defekter eller 
motivationsbrist och körde skytteltrafik 
fram och tillbaka till sjukan. Tv-
spelsgenerationen hade försett kompaniet 
med svaga knän, trasiga benhinnor 

och jägarkomplex. 
Efter tretton veckor har rekryterna hunnit 
hasta sig igenom en GSU och lärt sig vad 
de behöver för att ta en provanställning och 
vidareutbildas mot sina befattningar. Utav 
113 inryckande på kompaniet fullgjorde 85 
rekryter sin utbildning och 71 valde att ta 
anställning.
”Kortjackor är inte längre det värsta jag 
vet”
 Oliver Ljung

Tommy Kvarforth

SMG
Regementets yngste officer; 
kanske inte den värdigaste 
titeln man kan tilldelas på sitt 
nya jobb. Men det är ändå 
något man måste bära med 
sig en period. Ett led i detta är 
subalternkårens vapen, en UZI 
SMG (SubbeMaskinGevär), 
som skall följa med den yngre 
officeren i sitt yrkesutövande. 
Vapnets historia började så 
tidigt som 1989. Sedan dess har 
det gått i bibehållen ordning till 
yngste nye officer i kåren vid 
rukningstillfället. Uppgiften 
man får är att vårda vapnet ömt 
och hålla det funktionsdugligt 
och användbart, för att 
överlämnas i gott skick till 
dess nästa ägare. Man skall 
även märka vapnet med sitt 
namn och period i vilken 
man var yngst i kåren och på 
regementet.
Vapnet på bilden ovan är i dess 
nuvarande skick. Fler namn 

fick inte längre plats år 08-09, 
varvid den dåvarande ägaren 
tillverkade en ställning för 
vapnet. Även ett reglemente 
skrevs vid detta tillfälle, detta 
finns att beskåda i anslutning 
till vapnet i dess nuvarande 
ägares arbetsrum. Nuvarande 
innehavare är Carl Axelsson.

Christoffer Svensson
Trängarn

SubbeMaskinGevär med 
tillhörande reglemente
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Lördagen v.23 dvs 11 juni
Samling: Parkeringen vid vakten TrängR kl 10.00 
För vem?  Alla trängare som kör hoj! 
Turen: Inspirerad körning på asfalterade vägar ca 15 mil, så kom 
nytankad. 
Uthållighet: Vi passerar några mer eller mindre civiliserade 
orter längs vägen där det finns möjlighet att fika eller äta. Ta med 
välfylld plånbok eller matsäck. 
Givetvis går det bra att ta med en vän, ett pynt eller annat tillbehör 
på turen. 

Väl mött på två hjul den 11 juni!

Subalternkåren 
inbjuder till MC-tur
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Välkommen till vår hemsida. Vår kamratförening bildades den 1 september 1935. Ändamålet för föreningen som 
du kan läsa i våra stadgar handlar just om kamratskap. Det har varit i stort samma ändamål sedan starten, medan 
regementets verksamhet har förändrats mycket. 

I våra stadgar står det att den som vill stödja föreningens syften och verksamhet kan bli medlem. När du tittat 
igenom vår hemsida lite mer kanske även du tycker det verkar intressant. Ett säkert tillfälle att träffa medlemmar 
är att besöka regementets dag som 2011 arrangeras den 17 september. Vi kommer att redovisa tid och plats 
närmare för den aktiviteten.

Vi vill med hemsidan få kontakt med just dig!

w w w . t r a n g a r e n . s e

UTNÄMNINGAR

LÖJTNANT
Johan Andersson
Stina Backlund
Alexander Belin
Niclas Blom
Johan Genberg
Gustav Grunselius
Cecilia Jessen
Artur Karlsson
Mona Lundqvist
Kristina Lundström
Olof Milde
Peter Persson
Elin Vilhelmsson
Mikael Perez Hagström

KAPTEN
John Engren
Sophie Hagman
Jonathan Holkko
Jonas Bondesson
Thomas Niska
Maria Lackner

MAJOR
Jonas Andersson
Anders G Johansson
Tina Kilström

ÖVERSTELÖJTNANT
Fredrik Gustavsson

UTLANDSTJÄNST

HEMKOMNA
Peter Bihl
Björn Andersson
Berndt Evaldsson

INSATS
Jesper Elgeskog
Per Magnusson
Martin Eliasson
Jonas Adolfsson
Markus Nyberg

NYANSTÄLLDA

KVARTAL I
Carl Axelsson
Anton Erlandsgård
Emma Unde
Tommy Kvarforth
Oliver Ljung
Gustav Albinsson
Rickard Sernlo
Madelen Hedlund
Robin Pettersson
Peter Andersson
Martin Inemyr

KVARTAL III
Johan Lätth
Martin Jansson
Carl Teckestrand
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