
TRÄNGAR’N
SUCCÉN FORTSÄTTER
Du håller jus nu i det tredje numret av subalternkårens tidning, denna gång med fokus på 

sommar och semester. Vi har för avsikt att ge ut det fjärde numret någon gång innan jul. 
Några av Er läsare har undrat vilken målgrupp tidningen har, och svaret är enkelt: Hela 

regementat, från soldat till regementschef. Anledningen att vi kallar det för “subalernkårens 
nyhetsorgan” är bara det faktum att det är vi som producerar tidningen, samlar artiklar 
samt noggrannt väljer ut guldkornen för att just Ni skall ha en trevlig läsning.
Tveka inte att komma med synpunkter, förslag eller insändare om du har något Du vill 

delge övriga på regementet. Maila redaktionen på trangarn@live.com
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Som alla kan se så börjar nya Logistik och 
Motorskolan ta form och förutsättningarna 
för att bedriva utbildning klarnar.
För skolans del så pågår planering för 

att kunna flytta in under första kvartalet 
2012. Planeringen utgår ifrån att den nya 
byggnaden ska kunna inrymma den del 
av skolan som hanterar utbildning och er-
forderligt stöd till utbildningen. Detta in-
nebär att runt 40-50 st anställda kommer 
att ha sin nya arbetsplats i den nya skolan. 
Den nya skolan förväntas medge utmärkta 
förutsättningar för all utbildning inom lo-
gistik och motorområdet.  Konkret innebär 
detta att kadett- och YBK utbildning inom 
C TrängR ansvarsområde kommer att ge-
nomföras i och i anslutning till skolan.  I 
nuläget ryms ej skolans totala verksam-
het.  Utvecklingsverksamheten och del 

av stödfunktionerna kommer i nuläget att 
kvarstanna inom Trängregementets kasern 
i nuvarande lokaler.   Att skolan kommer 
att ligga utanför kasernområdet kommer 
att medge såväl fördelar som utmaningar. 
För utbildningen så innebär det att man 
bl.a. kommer få närmare till bra övning-
sterräng och närhet till utbildningshallar, 
uppställningsplatser och lektionssalar inom 
ett begränsat område. Utmaningen ligger i 
att även fortsättningsvis hitta former för att 
vara en del i ”Ett regemente” då framförallt 
avståndet till regementets övriga enheter 
och gemensamma lokaler kommer att bli 
lite längre.  

Kenneth Mattsson
C LogS

NYA LOGISTIK- & MOTORSKOLAN

Goddag subbar och gubbar! Sen senaste 
nummret har vi berikats med ännu fler sub-
bar på regementet, välkomna säger vi till 
Carl Teckerstrand, Johan Lätth och Martin 
Jansson. Nu väntar bara ruklivning innan ni 
på riktigt kan benämnas subbar. 
Jag fick under min ledighet en förfrågan 

att vara platschef på restaurangerna och 
nattklubben Husaren och Pim’s i Skövde. 
Detta innebär att jag driver aktiebolaget åt 
ägarna med allt från personaluppföljning av 
de ca 120 anställda, planering och genom-
förande av verksamheten och event samt 
allt vad ekonomi heter. Efter noga övervä-
gande tillsamans med min sambo Marina 
och några kollegor så valde jag att prova 
under 6 mån. Så i skrivande stund sitter jag 
mellan eventplanering och ombyggnation 
av Husaren. 
Att jobba i restaurang och nattklubbsbran-

schen är som att vara på slutövning, föru-
tom att det inte finns en 11 dagars spärr, det 
händer saker hela tiden och omloppstiderna 
är snabba. 
Ett stort tack vill jag rikta till G1 för er 

förståelse samt snabba hanterande av min 
tjänstledighet!
Subbekåren drivs nu av dess Stf Kn Björn 

Andersson men eftersom jag bara är tjän-
stledig för tillfället så kommer jag fort-
farande att ha mina fingrar i Subbekårens 
syltburk tills dess att jag måste bestämma 
mig i Mars =) 

I höst ser vi fram emot både ruklivning 
och Lillejul, glöm inte tippsa subbarna om 
vad som eventuellt har hållts i dunkel från 
oss! =)

Dennis Löfvenborg
Subbeäldste / Ansvarig utgivare

SUBBEÄLDSTEN



SUBALTERNKÅRENS NYHETSORGAN FÖR TRÄNGREGEMENTETNR 3 2011

trangarn@live.com

HIGH CHAPARALL-VÄX ALDRIG UPP

Kör av från E4 vid Skillingaryd och kör 
ca 30 min västerut så finner du dig helt 
plötsligt 140 år tillbaka i tiden. Platsen är 
High Chaparral, vilda västern-staden mitt i 
Småland.  
En gång per år så åker jag och ett 

grabbgäng ner till High Chaparral för att 
insupa atmosfären av vilda västern och 
den amerikanska countrykulturen. För 
mig började det redan som barn. Cowboy 
och indian har nog de flesta lekt som barn. 
Vi gjorde det till en tradition i min familj 
att åka ner High Chaparral en helg varje 
sommar. Detta är en tradition som jag nu 
har återupptagit i vuxen ålder. De senaste 
5 åren har jag och ett gäng grabbar samlats 
för att umgås, festa och leva ut våra 
pojkdrömmar på ”Chappen”. En sak är helt 
säker, vi kommer aldrig att växa upp.  
I år sammanföll vårt besök med den 

nystartade Country music festival som hölls 
på High Chaparral. Temat var precis som 
titeln avslöjar. Massor av inhemska och 
utländska countryartister spred sångglädje 
med sina stämmor. En härlig inramning. 
Varje år försöker vi tajma in vårt besök 

med ett större event. Allt blir som mycket 
trevligare när det händer nåt extra i parken. 
Vi försöker också hitta nya event från 
år till år så vi förnyar oss. Förra året var 
vi på Country weekend med massor av 
rodeos, olika häst- och cowboy-tävlingar 
och line-dancing. Året innan dess var vi på 
Off road meet, som är en stor tävling för 
terrängfordon.  
Så hur kan en helg se ut? Vi tar fredag 

ledigt så vi kan resa ner så tidigt som 
möjligt. Efter att inkvartering skett i stuga 
eller i tält på campingen så lyssnar vi på 
bluegrass, grillar och tar en kall öl. Vi tittar 
på folk som passerar förbi i sina outfits, för 
på High Chaparral så ska man ju givetvis 
klä sig tidsenligt. Där sitter vi tills solen går 
ner och vi själva går ner för räkning. 
Nästa dag så går vi upp och äter en tidig 

frukost på restaurang diligensen. Det blir 
en tung amerikansk frukost med mycket 
stekt, fet mat. Därefter bär det av in i 
parken. Något som High Chaparral är känt 
för är sina shower, där Wild West Show är 
den största. Parken har inga attraktioner 
på samma sätt som vanliga nöjesfält 

har, med undantag för det östeuropeiska 
tivolit som grupperat vid sidan av High 
Chaparral. High Chaparral i sig självt ÄR 
attraktionen. 
Först värmer vi upp med en kall öl på 

Saloon Cheyenne. Sedan tar vi ångloket 
från Westernstaden upp till Old Mexico. 
Tåget blir självklart rånat av banditer. I Old 
Mexico insuper vi den glada mexikanska 
stämningen med hetsig musik, stora hattar 
och stark mat. 
Kl 1300 är det så dags för den stora 

västernshowen på arenan River City. 
Det är en utomhusteater med högt 
tempo, explosioner och hisnande stunts. 
Resterande del av dagen så går vi runt och 
lyssnar på olika artister, äter och dricker 
gott och träffar massor av härliga människor 
i de mest galna kreationer. Vi besöker 
Indianbyn och ser indianshowen och 
skjuter några knallpulverskott. Vi inhandlar 
coola hattar och andra cowboyaccesoarer. 
Du är ingen riktig man förens du äger en 
hatt.  Kvällen avslutas med fest och trevligt 
sällskap av Cancan-flickor på Saloon 
Cheyenne som runt 2100 även förvandlas 
till en pulserande nattklubb. 
Bäst i år var helt klart bandet Country 

Sisterz från Tjeckien. Vackra damer med 
fina stämmor som fick igång våra höfter. 
Pang! 
Söndagen är vilodagen och då besöker vi 

Big Bengts museum. Big Bengt är High 
Chaparrals grundare och en av landets 
största skrotsamlare. Alla saker han har ägt 
har tryckts in i hans museum. Där finns allt 
från gamla veteranbilar till turkisk konst, 
från gamla leksaker till en 10 m hög staty 
av Lenin.    
På High Chaparral finns nåt för alla, gamla 

som unga. Det bästa är att få klä ut sig och 
gå in i karaktär tycker jag personligen. Att 
få vara barn på nytt i två dagar. Detta år hade 
jag bestämt mig för att ta min utklädnad till 
en helt annan nivå än tidigare. En komplett 
sydstatsuniform modell 1861 inskaffades 
och jag känner att jag nu äntligen är en hel 
man. 
High Chaparral är mitt heta semestertips. 

Ta husvagnen eller tältet och dra iväg en 
helg. Jag lovar att du inte kommer bli 
besviken. 
Yeeeeehaaaaaaw!

1.Lt Sideburns. Army of North Virginia, 
Longstreets Corps, Jordans Battery. 



Reflektioner från Försvarsmakten.
Den 1 september 2011 tillträdde jag 

som bataljonchef för 1. Logistikbataljon 
och som en följd av detta har jag blivit 
tillfrågad om att skriva denna artikel till 
Trängaren som en reflektion från förr eller 
något liknande. Denna uppmaning känns 
som att jag skulle återberätta om flytten 
som ung subaltern från Karlsborg in till 
Skövde 1905 men så är inte fallet. Istället 
ska jag kort presentera mig själv.
Jag är gift med Charlotte och vi har tre 

barn, Sofie 10 år, Karl 8 år och Louise 1 ½ 
år, vi bor i villa uppe på Dälderna. Jag är 
född i Halmstad och uppvuxen i Värnamo, 
min hustru kommer från Visby. 
Min militära bana började vid Norra 

Skånska Regementet, P 6/ Fo 14. I 
samband med nedläggning flyttade jag till 
Gotland och tillhörde Gotlands regemente, 
P 18, fram till dess nedläggning 2005 
då jag kom till Göta Trängregemente/ 
Trängregementet. I pansartrupperna 
har jag främst varit i pansarskyttetjänst 
(skytte och pbv 302). På regementet har 
jag varit ställföreträdare och chef på 
Karlsborgs kompani. 2007-2009 gick jag 
FHS Chefsprogram för att sommaren 2009 
återvända till regementet som chef för 
tränings- och övningsavdelningen, G 6/7 
och G 7.

I en reflektion är det värt att fundera över 
vad som har varit den eller de bästa tiderna 
i Försvarsmakten. Före Chefsprogrammet 
var de bästa åren de som jag har gått i 
befattning, som pansarskytteplutonchef, 
mekskyttekompanichef och 
fältbataljonchef, efter Chefsprogrammet 
lägger jag även den tiden till den bästa 
tiden.
Vad kännetecknar då de bästa åren – 

trivsel med de som man jobbar med, trivsel 
med arbetsuppgifterna och en tro att det 
som görs är av betydelse och tillför något, 
antingen till mig själv eller till mitt förband. 
Dessutom uppskattar jag intensiteten i 
livet när man är i fält eller sitter och läser 
för fullt, för mig är det fokus. Efter detta 
kanske det framstår som att jag ska sitta i 
en glasbur märkt med texten Krossa glaset 
i händelse av krig men så är inte fallet 
även om olika aspekter har olika dignitet 
för olika människor. Jag tror på vikten 
av balans i livet och där är min familj 
viktig och ger perspektiv på tillvaron. Jag 
uppskattar också att träna även om den 
nuvarande statusen är en 41-årings, för de 
som undrar vilken idrott jag gillar så finns 
det bara tre som räknas och av dessa är jag 
för gammal för de två första, vapenfys, 
styrketräning och löpning.
Avslutningsvis för bataljonen med 

underställda sjukvårdsförband kan jag bara 
konstatera ett det finns många uppgifter att 
lösa för de som tillhör oss, så alla kan vara 
lugna – ingen kommer att vara sysslolös. 
Det är deltagande i internationella insatser 
som FS och KS, skarpa transporter inom- 
och utomlands, deltagande i förevisning och 
rekrytering, stöd till LogS samt naturligtvis 
vakttjänst inom Skövde garnison och 
högvakt vid Kungliga Slottet. Förutom 
detta ska bataljonen vara ett krigsförband/ 
insatsförband som ska kunna lösa uppgifter 
i fred, kris och krig i Sverige eller på annan 
plats.

Övlt Stefan Friberg
C 1. Logbat
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NY BATALJONCHEF

Missa inte en historisk trängvandring på gamla T2!

20:e oktober
Glöm inte anmäla dig via mail till Marina Lindwall

Foto: Garnisonsmuséet / www.trangaren.se
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Som rubriken antyder har delar av 
Subalternkåren åter besökt Norge, på en 
minst sagt fordonsfokuserad resa. Till 
skillnad från förra numrets Norgetur väger 
dock inte fordonen 10-tals ton, utan snarare 
ett fåtal hundratal kilo. Följ med delar av 
subalternkårens styrelse på hojsemester.
Resans start- och slutpunkt var en avskild 

plats i djupet av de Norska skogarna en 
handfull mil från svenska Charlottenberg, 
på en stilla plats vid sjön Mangen. Här 
gjordes den grova stomplanen vi utgick 
från, en plan som i stort sett bestod av en 
ring på en karta. Denna plan skulle föreställa 
vår färdväg, som skulle ta oss via en i norsk 
militärhistoria betydelsefull plats vid namn 
Rjukan, över fjällen till Stavanger, sedan 
norrut för att åka över fjällen igen tillbaka 
till startpunkten. Beräknad tidsåtgång cirka 
5 dagar.
Sällskapet som på söndagen lämnade 

Mangen bestod av 3 personer på två 
hojar. Tätfordonet (Yamaha FZ6) bar 
på Morgan Bäckström med tillhörande 
flickvän Marlene Toverud och köfordonet 
(Suzuki GSX1300 B-King) framfördes av 
Christoffer Svensson.

Dag 1 bestod i början av dagen av 
egentligen ren transportsträcka till de roliga 
vägarna i fjällen. Dock är det redan vid 
gränsen tydligt att Norge är ett av jorden 
väldigt misshandlat land, ihopknycklat 
till bristningsgränsen och veckat som få. 
Bergen börjar tidigt och vägarna är långt 
ifrån raka. 
Ganska snart kommer vi in i den riktiga 

fjällkedjan. Bergen är höga och många, 
vägarna är krokiga och backiga. Vägen tar 
oss över svårslagna vyer och förmodligen 
via några av världens absolut roligaste 
MC-vägar. Vädret är dock inte helt 
samarbetsvilligt de två första dagarna, så 

ett antal regnskurar får vi leva med.
När några berg har passerats och vi är i 

djupet av bergen når vi, efter att ha kört 
igenom en obeskrivligt vacker dal med 
vattenfall var man än vänder blicken och 
ett flertal regnbågar synliga i samma 
synfält, når vi staden Rjukan, som blir 
vår första övernattning. Staden ligger 
mellan två bergskammar, och solen går ned 
oroväckande snabbt för att vara juli…

Dag 2 inleddes med ett yrvaket 
uppvaknande i Hotell Rjukan. Frukosten 
var av lägre hotellstandard, som får en att 
ifrågasätta de nästan löjligt höga priserna 
i Norge. 
Humöret fick åter ett uppsving när vi satte 

upp och for iväg. Första milen (!) bestod 
i enbart uppförsbacke på serpentinväg, 
för att mynna ut uppe på högfjället. Hade 
det varit en Rensafari hade vi blivit svårt 
besvikna, men högfjällen, ett par fårflockar 
på vägen (undanmanöver, javisst!) och ett 
antal öde skidanläggningar skymtades. Vi 
konstaterade under färden att det här nog 
inte är en rolig väg att köra vintertid, då 
plogstolparna var fyra meter höga… 
Som högst uppmätta höjd befann vi oss till 

slut på 1250möh, där snön fortfarande låg 
längs vägen och på bergstopparna. Plus tio 
grader varmt (som inte kändes varmt…), 
dimma och skurar gjorde att utsikten inte 
var lika mäktig som den annars sannolikt 
hade varit, men upplevelsen var grym ändå. 

FORDONSTJÄNST I NORGE - PÅ TVÅ HJUL
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Sen när blev man en lodis bara för att 
man klär sig i ett par reguljära jeans och en 
T-shirt efter jobbet? Är man en uteliggare 
bara för att man har en mjukisbyxa på sig 
när det är friskvårdsdag på jobbet eller om 
man bär sina saker från punkt A till B i en 
systemkasse?
Jag är trött på den funktionsplaggs-hype 

som har eskalerat bortom all rim och reson 
inom våra grindar. Där folk inte kan gå 
utanför dörren efter arbetstid utan att se ut 
som paramilitärer eller civilsnutar i sina 
Haglöfsbyxor i goretex med 13 fickor, 
kardborre och 38 olika straps. Och deras 
vindtäta jackor som tydligen kan andas 
och en ryggsäck med så många fickor o 
skrymslen så att till och med den mest vane 
bergsbestigaren tycker att det är överdrivet. 
Vad gick fel egentligen när man måste ha 
märkeskläder från Fjällräven för flera tusen 
spänn på sig bara för att kunna beträda en 
vanlig gräsmatta. It beats me men nu får 
det va nog! Lägg av med MÖP*-fasonerna 
och lär er uppskatta enkelheten i ett par 
sneakers för 300 kruunes från Skopunkten 
istället för civilistens egna Nazi-stövlar 
från Meindl! 
Kom nu inte och påstå att era wildlife-

kläder representerar enkelhet för det gör 
dom inte! Den gränsen är passerad för 
länge sen. Strandar ni i skogen eller ska 
upp på den där jävla bergstoppen då kan 
ni ha nytta av plaggen men ska ni va med 
på en helt vanlig friskvårdsdag och gå en 
tipspromenad på 1500 meter så är inte 
tanken att ni ska se ut som ni tänkt gå med i 
FARC-gerillan! Slappna av och va lite mer 
casual! Gör om gör rätt! Klä er rätt! Får jag 
syn på den där jävla fjällräven så sänker jag 
den fan!

Spyflugan

*Militärt överintreserad person

Vägen ner till dagens slutmål Jørpeland 
präglades av serpentiner nerförs, tunnlar 
till förbannelse (upp till 8km långa, och 
många). En avstängd väg höjde pulsen 
något, men vi fick lov att lugna ned oss 
med en lunch med fjordutsikt i ett mindre 
samhälle bärande namnet Sand. Problemet 
försvann dock då vägen bara var tillfälligt 
avstängd för tunnelsprängningar, och vi 
kunde fortsätta, med hjälp av en färja, in i 
slutmålet för dagen. 
Efter resans värdigaste(och billigaste) 

övernattning i en lägenhet, som vi hittade 
efter många om och men, bar det av mot 
Preikestolen, ett populärt besöksmål som 
egentligen bara kan beskrivas med bild (se 
bild). Problematiken att ta sig upp till fots 
med MC-utrustning, en två timmar lång 
vandring uppförs över stock och sten (mest 
sten), är även den svår att beskriva med ord.

Lätt slitna i kroppen fortsatte dagens 
körning i något mindre utsträckning 
än tidigare. Nämnvärt är att vi faktiskt 
inte tankade en enda gång under dag 3. 
Körningen riktades in mot Stavanger via 
två färjor och långa krokiga vägar längs 
fjorden. Väl inne i Stavanger påbörjades 
resans svåraste sök efter övernattning. 
Till slut hittade vi ett vackert beläget 

strandhotell utanför Stavanger med 
rutinerad receptionist, som till och med 
utan påverkan prutar ner sitt eget pris (var 
det foran vi hvar svensker?). Ytterligare 
en sidonot är att de har en mycket speciell 
dialekt i Stavanger, som minner starkt om 
svenskans skånska.
Landskapet söder om Stavanger, som fick 

inleda dag 4, påminde även det om Skåne. 
Vi blev lite lätt förvånade, då det inte 
kändes vidare norskt, men det gick snabbt 
över när vi närmade oss den sydligare delen 
av fjällkedjan och landskapet började likna 
sig själv igen. 
Vi körde längs sydkusten, med valda instick 

in i landet då och då, mot Kristiansand, där 
vi hade för avsikt att börja leta lämplig 
plats för resans sista övernattning. Efter 
en ”knappnål” i Kristiansand fortsatte 
turen mot Arendal, då klockan inte riktigt 
var kväll än. Vi missade dock avfarten till 
Arendal, då norsk vägskyltning inte riktigt 
håller samma kvalitet som hemma, och 
hamnade slutligen i ett mindre samhälle 
vid namn Tvedestrand. Byns enda möjliga 
boende erbjöds av fjordhotellet, och där 
checkade vi in för natten. Till skillnad från 
tidigare kvällar bar denna kväll en mer 
livad karaktär, med ett litet coverband och 
kareokekväll på en uteservering, där kebab 
och falafel utspisades. 
Sista dagen siktade inåt landet för att 

sedan vika av mot Kongliga Hufvudstaden 
i Noreg. Vägen gick till en början 
förhållandevis rakt, gick förbi en avlång 
bergssjö, mot Notodden där lunch svaldes. 
Resan började se sitt slut, och avrundades 
med ett tiotal mil på motorväg, genom ett 
trafikerat Oslo, för att slutligen åter svänga 
in på gården vid Mangen. Här kvarstannade 
vi en natt för att dagen efter vända hem till 
ett regnblött Sverige. Ett smärtsamt ösregn 
söder om Kristinehamn fick avsluta en i 
övrigt fantastik resa.

Christoffer Svensson
Morgan Bäckström

Motorcyklister

S P Y F L U G A N

trangarn@live.com
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Hej igen alla mina schlagervänner… 
Jag ska börja med att kasta en påse 

skit på SVT. De har nu avslöjat 
Melodifestivalstäderna 2012. Återigen så 
blir vi skaraborgare utan en enda deltävling. 
Alla städerna har haft Melodifestivalen 
minst en gång tidigare. Det gör mig 
så förbannad att vi inte kan få njuta av 
festivalyran på nära håll. Två självklara 
alternativ är Skövde och Lidköping 
som har stora evenemangshallar, bra 
kommunikation och bra boende. 
Det är Thomas Hall som är projektledare 

för Melodifestivalen 2012, och jag tror 
inte att han förstår vad Skaraborg betyder 
för Melodifestivalen. Utan oss hade det 
varken funnits artister eller låtskrivare. 
SKÄRPNING!!!
Här är turnén för Melodifestivalen 2012: 

(tidigare år staden arrangerat festivalen)

Deltävling 1, 4 feb: Växjö (2 ggr). 
Deltävling 2, 11 feb: Göteborg (9 ggr). 
Deltävling 3, 18 feb: Leksand (2 ggr). 
Deltävling 4, 25 feb: Malmö (4 ggr). 
Andra chansen, 3 mars: Nyköping (1 gång). 
Final, 10 mars: Stockholm (10 ggr).
 
Det som är roligt är att förberedelserna 

för Melodifestivalen 2012 är i full gång 
och artistjakten har redan börjat. Enligt 
obekräftade uppgifter ska hitmaskinen 
Fredrik Kempe ha skrivit en AOR-låt 
(Adult oriented rock) till rockbandet 
H.E.A.T med Erik Grönwall i spetsen, som 
nu är sångare i bandet.
Andra som det ryktas om gällande 

comeback är superstjärnan och modellen 
Charlotte Perelli  som vann ESC 1999 
med den skaraborgsskrivna låten ”take 

me to your heaven”. Dessutom spekuleras 
det även i år att ESC-vinnaren från 2005, 
Helena Paparizou kommer tillbaka. Inte 
mig emot!!!!
Mitt största projekt är nu, förutom att bli 

världens bästa pappa, är att se till att min 
fästmö Caroline skickar in en låt inför 
Melodifestivalen 2013. Den kommer 
förhoppningsvis dessutom att framföras i 
en av Skaraborgs största arenor innan den 
går vidare till Globen och Europa!
Jag önskar er alla en riktigt mysig 

schlagerhöst, och vet ni… Det är inte långt 
kvar till den 4:e februari :)
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Grunsans Schlagerspalt
T2IF driver för tillfället 1 fotbollslag i 
korpen, i våras var det 2 st fotbollslag. Minst 
ett innebandylag i korpen kommer drivas 
under hösten. Bowlinglaget fortsätter ta 
mark på den minst sagt konkurrenskraftiga 
bowlingarenan i Skövde. Tanken med det 
hela är att alla som vill och är intresserade 
skall få delta och tävla, träna i regementets 
anda som är T2 IF.
Som det ser ut nu är det deltagare från 

hela Skaraborg; P4, K3, TrängR och den 
civila delen. Det är mycket kul att vi kan 
träffas umgås och representera FM i civila 
sammanhang. En positiv bi-effekt är att 
vi står för en rekrytering när vi tävlar och 
tränar i försvarsmaktens namn, vi syns 
och når en aktiv och idrottsintresserad 
målgrupp, ungdomar.
Ett samarbete med rekryteringsdelen 

på regementet är i ett embryostadie, men 
tanken på sikt är att vi skall på matchtillfällen 
kunna ta med oss mobila reklamkampanjer 
i rekryteringssyfte. Då svarar T2IF för en 
rekrytering till Skaraborgs Regementen 
då vi alla utom F7 är representerade vid 
matchtillfällena och kan svara på frågor. 
Träning kommer att ske på fritiden 

mestadels helger och under sommaren 
tränar vi fotboll, hösten vinter och våren 
är det innebandy som gäller. Bowlinglaget/
bowlinglagen tränar enligt egen 
överenskommelse.
Målsättningen med 2011 är att minst 1 

lag skall finnas i varje sektion Fotboll, 
innebandy samt bowling, och inför nästa 
år höja den målsättningen i och med att 
regementet får fast anställda.

Mårten Rasch
C Fotboll, Innebandy och 

Bowlingsektionen

T2IF
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