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TRÄNGKLUBBSNYTT

- en tidskrift för Försvarets Trängklubb Hösten 2013

Är det något unikt med trängtrupperna?
Hur många andra truppslag med
dess kamratföreningar kan årligen arrangera träffar som samlar
70-talet medlemmar?
För trängtruppernas kamratföreningar inkl. Försvarets Trängklubb (FTK) har det sedan flera
år varit tradition att årligen ha en
”trängträff” där värdskapet roterat mellan de olika kamratföreningarna och FTK.
Om man betänker att 75% av
trängregementena är avvecklade

vad gäller grundorganisation och
sedan början på 80-talet nästan
95% av krigsorganiserade underhållsförband så känns det som
att våra årligen återkommande
träffar är något unikt.
Att medelåldern bland medlemmarna ökar en del har sin naturliga förklaring, men än är vi inte
för gamla för att samlas och ha
trevligt.
Inslag som inte bara refererar till
gamla minnen utan även pro-

grampunkter där vi också får lära
oss om och erhålla insikt i hur
dagens Försvarsmakt är tänkt att
fungera är också viktiga i våra
träffar.
Om årets trängträff, arrangerad
av FTK, som genomfördes i Göteborg med övernattning på
Känsö finns att läsa i detta nummer av klubbnytt. Förutom
trängträffen finns mycket annat
intressant att ta del av.
Trevlig läsning!
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ORDFÖRANDENS
SPALT
I skrivande stund sitter jag i ett rum
på Högkvarteret och förbereder
starten av Övning Dagny 13, en
ledningsövning på högkvartersnivå
som jag är övningsledare (EXDIR)
för.
Det är med glädje jag konstaterar
att Försvarsmaktens övningsverksamhet ligger på en relativt hög och
bra nivå. Förutom Dagny 13 pågår
nu övningen Joint Challenge som
bedrivs i södra Sverige.
Jag tillbringade delar av helgen (i
dag är det onsdag) och måndagen i
Skåne och när jag körde bil upp till
Stockholm i måndags eftermiddag
och kväll mötte jag ett stort antal
fordon som i god marschordning
var under transport söderut.
Det var faktiskt så att de fordon
som jag mötte till större delen var
från Trängregementet, vilket naturligtvis gjorde en logistikchef varm
om hjärtat. Dessutom var trafiksoldater utposterade i stort sett i varje
rondell som jag passerade (och de
är många numera). Detta väckte
faktisk minnen från tiden vid trupp
eftersom jag som ung subaltern
tjänstgjorde vid tungt rörligt kustartilleri.
I övrigt pågår nu intensiva förberedelser för att dels föra över personal

från Försvarsmakten till Försvarets
Materielverk, dels börja planera
med en ny metod som tillgodoser
de nya roller som Försvarsmakten
och Försvarets Materielverk skall
ha i förhållande till varandra.

förhållande till de sammanlagda
tidigare införandena, 1/2 och 3/4
betydligt större, framför allt införande 6 som omfattar logistik. Arbetet pågår och så kallad ”Go Life”
är planerad till senvåren 2015.

Arbetet är mycket omfattande och
tanken är att vi under nästa år skall
planera med den nya metoden, men
genomföra verksamheten på det
gamla sättet. Detta kan vid en första
anblick verka underligt, men vid
närmare eftertanke är det, det mest
naturliga sättet att genomföra förändringen på.

Med tanke på de omfattande svårigheter som uppstod efter införande
¾, då systemet som infördes inte
var tillräckligt bra, är det bara att
hoppas att förberedelserna är bättre
denna gång. Samtidigt som detta
sker, genomförs en omorganisation
inom Högkvarteret i akt och mening att minska personalstyrkan.
Denna omorganisation träder i kraft
2014-01-01.

Nästa års (logistik-)verksamhet är
ju redan planerad med det ”gamla”
sättet och det vore svårt att då,
ändra förfarandet med vilket vi genomför verksamheten. Svårigheten
med den valda metoden är att det är
samma individer som genomför
verksamheten på det gamla sättet, i
den gamla organisationen, samtidigt
som de planerar verksamheten i sin
nya organisation och med en ny
metod. Jag kan bara konstatera att
det kommer att bli spännande.
Utöver den stora förändring som
överföring av verksamhet till FMV
innebär, fortsätter arbetet med införandet av system PRIO i Försvarsmakten. Nu återstår de sista två införandena: införande 5/6. Dessa är i

Som ni alla inser finns det en hel
del att göra, och det är mycket stimulerande att då delta i dessa förändringar.
När det gäller Trängklubbens verksamhet ser jag med stor glädje tillbaka på den mycket lyckade Trängträffen som vi hade i Göteborg i
början på september och som kommenteras senare i detta nummer. Nu
ser vi alla fram mot Trängklubbens
jullunch på Restaurang Vingen där
jag hoppas att så många som möjligt deltar.
Bengt Andersson
Ordförande

Logistikförband under landsvägsmarsch
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C FMLOG:s fältövning
Optimera logistik för att få operativ effekt
FMLOG:s första fältövning spände
från diskussioner om logistikkoncept till att inspektera bangården i
Hallsberg. Ett sextital logistiker
från olika delar av Försvarsmakten,
Trafikverket, Energimyndigheten
och privata aktörer deltog.
En fältövning genomför man för att
säkerställa att planeringen fungerar
när den möter kartan och verkligheten. Ett viktigt syfte var att klarlägga framtida behov och möjligheter när det gäller ledning, samverkan och utförande av logistik i Försvarsmakten i framtiden.
Logistikens roll är att ge operativ
handlingsfrihet, kommenterade C
FMLOG Mats Ström övningen, och
då blir logistikflöden och omloppstider oerhört viktiga. Det ska vi inte
tro att datorer och program fixar.
Det är en kunskap som vi hela tiden
måste ha levande.
Något som gång på gång kom upp

under fältövningen var samspelet
mellan kostnadseffektivitet och
operativ effekt. De andra myndigheterna och de privata aktörer som
deltog i övningen vittnade om fokus
på kostnader och att de inte längre
hade någon uppgift och därmed inte
heller budget för att planera för den
senare delen av kedjan fred-kriskrig.
Det är tankeväckande, säger C
FMLOG. I ett läge där Försvarsmakten inte längre äger alla sina
resurser utan samarbetar med andra
aktörer så blir planering och logistikledning allt viktigare. Vi
måste vara tydligare i våra avtal och
vi måste vara mer aktiva i samverkan med de civila aktörerna.

Utnyttja resurser bäst
I fältövningen ingick frågeställningar som diskuterades i grupper. En
av dem omfattade hur tillgängliga
resurser kan nyttjas på ett optimalt
sätt. Teman som återkom i grupper-

nas diskussioner var ”samma strukturer i fred kris krig” och ”vikten av
logistikledning på taktisk nivå”.
Behovet av logistikledning blir så
tydligt när vi tittar på logistiken så
här konkret och där många aktörer
bidrar aktivt, säger Anders Asp Vestberg som var ansvarig för planering och genomförande av övningen. I huvudsak finns det en samsyn
hos Försvarsmaktens logistikaktörer
att det finns en lucka att fylla avseende ledningsbehovet på stöd- och
förstärkningsnivån. Det är viktigt
att vi fick föra diskussioner hur den
luckan kan täckas.
Resultatet av och slutsatserna från
FMLOG:s fältövning kommer att
föras in i arbetet Målbild logistik
och i övrigt logistikutvecklingsarbete som pågår i Försvarsmakten
och i FMLOG specifikt.

Målbild för logistiken växer fram
Ett arbete pågår för att skapa en
inriktning 2020 för logistiken i Försvarsmakten. Staber, förband, skolor och centra med koppling till
logistiken deltar i arbetet och redan
i november kommer ett förslag att
presenteras och målet är att arbetet
ska vara klart under det första kvartalet 2014.
Inriktningen som ska utarbetas utgår från en sammanhållande logistikkedja från den civila leverantören och fram till soldaten eller
sjömannen. Den logistikkedjan ska
så långt möjligt se likadan ut i fred
kris och krig. Studien ska se långsiktigt på logistiken och vilka krav

framtidens Försvarsmakt kommer
att ha på logistiken. Förbanden och
logistiken måste utvecklas i samma
takt.
Det arbetsgruppen gör är att skissa
på en inriktning och ta fram ett antal koncept som bär mot den målbilden. Sedan arrangeras workshops
där de olika koncepten granskas av
olika aktörer utifrån deras specifika
kompetens. Efter den kommer det
beslutas om vilket koncept som ska
gälla. När konceptet finns framme
kan man arbeta vidare med praktiska konsekvenser.

man arbetat med ett brett perspektiv. Det innebär att man kontrollerat
mot doktrin/grundsyn, organisation,
utbildning/träning, materiel, ledning/ledningssystem,
faciliteter,
personal och interoperabilitet.
Den slutprodukt som arbetsgruppen
kommer att leverera består preliminärt av ett logistikdirektiv, en implementeringsplan och ett nytt logistikkoncept, en ny logistikförbandsstruktur. Dessutom är strävan
att också utarbeta en kravstruktur
utåt, mot logistikleverantörer utanför Försvarsmakten.

För att inte missa viktiga delar har
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Smart teknik sparar tid vid pårustning
Med RFID-teknik kan förrådsmännens arbetstid med att knappa in
soldatens utrustning i Lift/Prio
minskas från 20-25 minuter per soldat till 30 sekunder per soldat. En
nästan overkligt bra tidsbesparing,
som förrådsmännen vid FMLOG
kunnat konstatera.
För tre år sedan fick FMV och
FMLOG i uppdrag av Högkvarteret
att med hjälp av modern teknik effektivisera Försvarsmaktens hantering och uppföljning av förnödenheter. En projektgrupp tillsattes och
som en del av projektets slutredovisning visade de den 12 juni tekniken med passiv RFID för processledarna i Högkvarteret.
Projektet bedömer att tekniken, som
på sikt ska användas i PRIO, lämpar sig väl för flertalet materielområden, men föreslår att man börjar
med beklädnad och IT-materiel.
Med hjälp av RFID-teknik är det

enkelt och snabbt att pårusta en soldat. Soldaten identifieras med hjälp
av streckkod och läsare, sedan förs
de märkta plaggen genom en läsbåge som registrerar dem, grönmarkerar det som stämmer enligt utrustningskortet och rödmarkerar det
som är fel. När allt är klart får soldaten ett kvitto. Sedan förs informationen över till systemet med
några få knapptryckningar.
I dag tar det minst två veckor innan
man har knappat in rätt saldo efter
en pårustning, men med RFID fås
rätt saldo redan dagen efter. Man
kan även använda en så kallad fast
rigg, som läser av pallar, depåvagnar och tvättkorgar fyllda med beklädnadsmateriel.
Försök har visat att den läser av rätt
med mellan 98,2 till 100 procents
säkerhet och RFID-tekniken har
rönt stort intresse bland förrådsmän
runt om i landet. Det finns ett

mycket stort behov av verktyg som
underlättar vardagen vid arbete i
förråden.
Hur felmarginalen på upp till 1,8
procent ska hanteras är oklart.
Fakta passiv RFID
Passiv RFID, Radio Frequency
Identification, är en teknik som innebär att en tagg med antenn sys in
i till exempel uniformspersedelar
eller klistras på materiel så som
dataskärmar. Taggen behöver inte
vara synlig. En stor mängd materiel
kan sedan läsas av samtidigt genom
en handdator eller en större läsrigg.
Prov och försök med passiv RFIDteknik har skett vid Servicecentrum
i Revingehed. Passiv RFID används
redan idag inom Försvarsmakten i
stor utsträckning men i andra tillllämpningar, som exempelvis passersystem och inloggningssystem.

Förrådsman i arbete med RFID-taggat gods
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Host Nation Support (HNS)
Sveriges möjligheter att ta emot hjälp
Den 9 april genomfördes i FTK
regi, vid Försvarshögskolan (FHS),
ett välbesökt seminarium med temat: Host Nation Support (HNS) Sveriges möjligheter att ta emot
hjälp? Som talare hade Trängklubben inbjudit en kvalificerad samling
experter inom sina respektive sakområden.
Efter sedvanligt hälsningsanförande
av FTK ordförande välkomnade
brigadgeneral Bengt Axelsson seminariets deltagare till Försvarshögskolans lokaler. Bengt Axelsson,
vice rektor vid FHS, konstaterade
att ämnet för dagen är synnerligen
aktuellt och viktigt för Sveriges säkerhetspolitiska utveckling
HNS som begrepp och verklighet är
definitivt inte något nytt för Försvarsmakten. Mycket av vår logistik
vid insatser utomlands bygger på
HNS. Våra insatsförband erhåller

således en hel del resurser från länder gränsande till själva konfliktområdet. Inom FN, NATO och EU
har man sedan länge principer för
hur HNS skall organiseras och finansieras på ett rättvist sätt.
Skillnaden är att under FTK seminarium var det Sveriges egen förmåga att kunna leverera stöd till
andra nationers förband som genomför operationer på Svenskt område, eller att vårt land utgör basområde för operationer i vårt närområde, som var i fokus.
Förste talare var Ek Dr Per Skoglund, FMV. Han gav forskarens
akademiska perspektiv på vad HNS
är för något. Man brukar ju säga att
innan man kan cykla så måste man
kunna gå och Per gav verkligen en
grundlig bakgrund till seminariets
ämne som klart höjde deltagarnas
insikt och förståelse om vad HNS

egentligen handlar om.
Näste talare var Jan Lundberg,
MSB - Myndigheten för Samhällskydd och Beredskap. Jan hade
”Lagar och regler under fred, kris
och krig m.m.” som tema för sitt
anförande. Utan kunskap om vad
som i grunden gäller står man sig
helt slätt speciellt om man ska föra
in dimensionen HNS som stöd för
militära operationer.
Från MSB deltog också Anneli
Bergholm Söder. Hon redovisade
myndighetens samordningsuppdrag
vid en kris som även innefattar
HNS.
Ett tydlig säkerhetspolitiskt perspektiv förmedlades av PA Genmj
Karlis Neretnieks. Han pekade på
ett antal alternativ för NATO-stöd
till de baltiska länderna. Karlis
framhöll Sveriges betydelse som
basområde för dessa operationer
vilket kräver stöd i form av HNS.
Siste talare var Johan Tunberger,
Kungl. Krigsvetenskapsakademin.
Hans anförande hade rubriken
”Vem vill och kan hjälpa Sverige?”
En mycket intrikat frågeställning
som varje säkerhetspolitiskt intresserad person med insikt om vårt
lands försvarsförmåga självklart
frågar sig!
Seminariet avslutades med en paneldebatt som gav de intresserade
åhörarna ytterligare möjlighet att få
svar belysta kring säkerhetspolitiska frågeställningar kopplade till
HNS.
Bildunderlag från seminariet finns
att djupare beskåda på FTK hemsida www.ftk.nu.
Olle Schylander
Klubbmästare

Förre rektorn vid Försvarshögskolan Karlis Neretnieks i talarstolen
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Trängträff i Göteborg
Den 6-7 september var det dags för
kamratföreningarna vid f.d T1, T3
och T4 och högst levande Trängregementet (T2) samt Trängklubben
att samlas för den årliga trängträffen. Arrangör för trängträffen den
här gången var Trängklubben som
ju har sin huvudsakliga förankring i
Stockholm. Redan för drygt ett år
sedan, då Trängklubben antog utmaningen att arrangera 2013 års
trängträff, var huvudinriktningen att
genomföra evenemanget i Göteborg.
Det är ju ingen nyhet för läsarna att
en av de viktigaste tjänstegrenarna
inom underhållstjänsten var sjukvårdstjänst. Lägg märke till att jag
skrev var för i början på 90-talet så
blev sjukvårdstjänsten en helt egen
tjänstegren och fick även egen orderpunkt (p 22) i våra orderverk. En
och annan inom trängtrupperna på
den tiden hade väl sin uppfattning
att det var mindre lyckat men som
lojala officerare så rättade vi in oss
i ledet.
Nåväl, i Göteborg, ute på Kärringberget där förut KA 4 sedermera
Amf 4 var förlagt, ligger sedan ett
antal år Försvarsmedicincentrum
(FömedC) som i rakt nedstigande
led härstammar från MedfackS på
Frösunda. Så vad kunde inte bli en
bättre start på en trängträff än att
göra ett besök på FömedC för att

Förevisning av fältsjukhusmateriel

Instruktion inför båtfärd med stridsbåt 90

återigen komma i kontakt med sjukvårdstjänsten och även få insikt i
hur utvecklingen framskridit inom
denna oerhört viktiga funktion. Numera är benämningen inte sjukvårdstjänst utan Försvarsmedicin.
Efter samling och upprop vid
FömedC vakt för 70 deltagare bar
det benledes av (om man inte snikat
in sig i T4´s buss) till byggnaden
”Hippocampus” (gamla radarhöjden) som bl.a. inrymmer en väl fungerande föresläsningssal. Det var
fler än jag som fick veta att
Hippocampus är en del av limbiska
systemet i hjärnan, och består av
grå substans.
En utmärkt genomgång av personal
från Försvarmedicinska enheten
gav oss en rejäl inblick i hur sjukvården numera bedrivs inom Försvarsmakten. Samverkan med andra
svenska myndigheter och även internationella samarbetspartners är
väl utbyggt och en grundförutsättning för att kunna upprätthålla en
hög medicinsk komptetens inom
Försvarsmakten. Sjukvårdspersonal, alla kategorier, som utbildats
på FömedC ingår alltid i våra utlandsförband var de än har sina
uppgifter.
Hur sjukvårdstjänsten ”i krig” är
organiserad ur ett nationellt perspektiv fick också sin belysning.

Kvaliteten i våra sjukvårdsförband
är det nog inget fel på men många
undrar säkert hur det är med kvantiteten, kommer den att räcka till? Å
andra sidan kan man ju ställa
samma fråga vad gäller hela vår
Försvarsmakt så försiktigvis kan
man ju i alla fall säga att sjukvårdsförmågan är i balans!
Efter en närande lunch i matsalenoutsourcad till AB Försvarsresturanger- gjordes ett besök i en
av de stora utbildningshallarna för
att se och känna på olika medicinsk
utrustning som finns i sjukvårdsförbanden.
Via ett kort besök vid markverkstaden, som numera tillhör FMV
(Försvarets Materielverk), indelades vi i fyra båtlag som embarkerade lika många Stridsbåt 90 för att
ta oss till Känsö som ligger i Göteborgs södra skärgård efter ca 30
min båtfärd. Väl iland möttes vi av
kommendanten för Känsö, Mikael
Lundgren, som fördelade oss i de
olika förläggningsbyggnaderna.
För den som vill lära mer om
Känsö, än vad jag kort nedan kommer berätta, så rekommenderar jag
ett besök på internet och helt enkelt
”googla” namnet Känsö.
Militär verksamhet började bedrivas på Känsö 1936 då ön överfördes till dåvarande Krigsmakten.
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Vad gäller ägandeförhållandet så
pågår en rättslig process om vem
som egentligen har äganderätten
över Känsö. På ena sidan står Försvarsmakten och på andra fastighetsägarna på närbelägna ön
Brännö (där man dansar på bryggan). I alla fall så har Känsö under

djursbuffé som inte saknade något
att önska. Då menyn var som gjord
för sång så blev det, som vanligt, ett
sjungande med kanske mer volymsmässig kvantitet än kvalitét,
alltså precis som det brukar vara.
Det gäller ju att hålla på traditionerna.

Guidning på Känsö

årens lopp utvecklats till ett modernt utbildningsläger skräddarsytt
för amfibisk verksamhet men också
för möten och konferenser för övriga Försvarsmakten.
Det som Känsö är mest känt för är
att ön under lång tid var karantänstation för fartyg som skulle angöra
Göteborg. Som karantänstation fungerade Känsö i större och mindre
omfattning från 1770 talet och ända
fram till 1934. Huvuddelen av
byggnaderna som idag finns bevarade byggdes under karantänetableringens första årtionden. Ett hus
som definitivt väcker uppmärksamhet är ”Parloiren” i vilket besökare
kunde få en pratstund med personer
som vara satta i karantän. Då möttes man öga mot öga, dock med en
lång eldstad emellan där svavel eldades för att inte smitta skulle överföras.
Efter en mycket intressant guidad
rundvandring på ön, innefattande
byggnader men också Känsös rika
botaniska mångfald, var det dags att
gå till bords och inta en riktig skal-

Efter övernattning och frukost var
det så dags att embarkera skärgårdsbåten Lyrön för transport till
Nya Älvsborgs Fästning (NÄF). Ny
och ny! Fästningen började byggas
1635 för att kunna hålla stånd mot
danska flottan. Men i slutet av 1700
-talet minskade dess militära betydelse och det blev ett fängelse i
stället. Vår guidade tur på NÄF gav
oss konkreta bilder av hur det var
att vara fånge på den tiden.

På tal om Hallandsklass så minns
säkert en och annan skrönan om
armé-kadetten på Karlberg som vid
Operation Samverkan kommer ifrån
sin grupp på Berga örlogsbas och
går fram till den galonerade personen med fyra breda streck på axelklaffarna och frågar: ”Kan överfuriren säga mig var jagarbåten Allan
ligger bunden”! För den oinvigde
vad gäller flottans gradbeteckningar
så betydde fyra streck på den tiden
att vederbörande var kommendörkapten (i dag kommendör).
Efter lunch på Maritiman var det
dags att avsluta trängträffen och
bege sig hemåt. Nu skall man som
ingående i Trängklubbens styrelse
och i mitt fall huvudkoordinator av
2013 års trängträff kanske vara försiktig att recensera evenemanget
men jag tycker mig förstå att det
hela var till mycket stor belåtenhet
hos de medverkande. Ett strålande
sensommarväder gjorde ju inte saken sämre. Ett stort tack vill Trängklubben rikta till medverkande och
stödjande personal vid FömedC och
FMLOG som bidrog till att göra
trängträffen möjlig. Nu är stafettpinnen överlämnad till kamratföreningen vid f.d. Svea Trängregemente som skall genomföra 2014
års trängträff. Vi ses vid nästa
trängträff i Linköping den 12- 13
september lunch till lunch.
Olle Schylander
Klubbmästare

Sista evenemanget för årets
trängträff var ett
besök på museet
Maritiman där vi
stiftade bekantskap med jagaren
Småland av Hallandsklass (i
tjänst 1952-79)
och ubåten Nordkaparen av Drakenklass II (i
tjänst 1962-88).
Att kliva ner i
ubåten var en
upplevelse.
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Flexibelt Lärande – vi har lärt oss att gå
Att förändra formerna för utbildning vid Försvarsmaktens skolor tar
tid att genomföra. Logistik och Motorskolan i Skövde är därvid inget
undantag .År 2008 påbörjades bl.a.
kursanalyser för att se vilka utbildningar vid skolan som skulle kunna
bli nätbaserade. Idag används FMElev som i stort innebär att skolan
har tillgång till trådlöst internet
samt en laptop till varje elev. Sedan
maj 2013 används också Försvarsmaktens nya lärplattform som levererats av företaget Its learning.

jektet med hjälp av en kompassros
eftersom det också symboliskt visade in på den nya vägen. Ganska
snart stod det också klart att det
viktigaste området skulle komma
att bli ”den flexibla lärmiljön”.
Första halvåret ägnades åt faktainhämtning och utbildning av projektledningen. Andra halvåret ägnades
åt utbildning och stöd till lärarkåren. Sista halvåret under 2013 års
första hälft ägnades åt implementering vid skolan av det flexibla lärandet.

I slutet av 2011 till att genomföra
ett projekt som syftade till att integrera nätbaserat lärande med det
traditionella lärandet.

I symbolen finns längst in de beståndsdelar som normalt sett följs
vid genomförande av utbildning.
Ytterst visas de delar som måste
beaktas vid en omsvängning av
verksamheten där nätbaserat lärande skall tillämpas. I mellersta
ringen återfinns projektets fyra arbetsområden. Skolans förhållningssätt till det nya arbetssättet är av
största vikt.

En lärplattform är ett av många
verktyg för att uppnå en flexibel
lärmiljö. Det är viktigt att en sådan
är lätt att förstå, lätt att använda och
lätt att få tillgång till. Speciellt det
sistnämnda är något man i många
skolor i Försvarsmakten brottas
med. Tillgänglighet till trådlöst internet är en förutsättning för att skolan skall klara av att arbeta med
flexibelt lärande. Andra verktyg
kan vara diskussionsforum, chattar,
webkonferens med video, digitala
projektytor för elever, wikis, instruktionsvideos o.s.v.

Den flexibla lärmiljön

Utbildning och stöd

Ett projekt av denna omfattning inte
går att genomföra utan helhjärtat
stöd från skolans ledning. Inledningsvis utgick projektet ifrån skolans pedagogiska idé samt studerade forskning i ämnet och tog del
av andras erfarenheter. Med det
som grund utkristalliserades fyra
delområden.
Skolan valde att visualisera pro-

det traditionella lärandet. Skolans
definition ser ut så här:
”En flexibel lärmiljö innebär att det
nätbaserade lärandet kompletterar
det traditionella lärandet så att de
studerande kan ges fler en ett sätt
att nå lärandemålen. Vidare innebär det att lärare kan välja fler metoder för att nå ut med sin undervisning oberoende av tid och rum.”

Det nätbaserade lärandet är inget Under hösten 2012 påbörjades läsjälvändamål i sig utan skall ses rarutbildningar, dessa har fortsatt
som ett verktyg som kompletterar under 2013. Därutöver pågår ständigt utbildning inom ramen för genomförande av kurser för respektive ämne.
Det man främst fokuserat på är det
grundläggande användandet av lärplattformen. Inledningsvis var fildelning till eleverna det vanligaste
sättet att arbeta på men nu börjar
man ta ut svängarna. Under hösten
2013 påbörjades, på initiativ av lärarna själva, nya grepp för att
”vända på klassrummen” d.v.s. låta
eleverna förbereda sig på valfri
plats för praktiska genomföranden
på skolan, genom att studera litteratur samt videofilmer. Dessa videofilmer har i huvudsak producerats
av lärarna vid skolan.
På skolan har man fyra olika utbildningsnivåer för lärarna:
8
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 Järn innebär i huvudsak att man
gått igenom en grundkurs för
hur man nyttjar FM LMS
 Brons innebär i huvudsak att
man dessutom genomfört en
kurs med FM LMS
 Silver innebär i huvudsak att
man internproducerat digitala
lärresurser som sedan använts
vid genomförandet av utbildning vid skolan
 Guld innebär i huvudsak att
man varit ansvarig/deltagit i en
externt producerad digital lärresurs som sedan använts vid genomförandet av utbildning vid
skolan
Utöver detta finns också pedagogiska aspekter på de olika nivåerna.
Eleverna behöver också utbildning
för att förstå hur man nyttjar en lärplattform på ett effektivt sätt. Där
finns förbättringspotential. Dock
måste man börja med utbildning av
lärarna.
På skolan finns även stöd i form av
IT-support samt metodsupport i
form av en IT-handläggare. Denna
befattning är mycket viktig för lärarna, för att få till stånd det löpande stödet vid användandet av
lärplattformen och hjälp vid exempelvis redigering av internproduktioner.

Utbildningsutveckling
Utveckling sker genom ständiga
förbättringar, internationellt- och
nationellt samarbete samt deltagande i olika forum för ledarskap
och pedagogik. Skolan har idag ett
mycket bra samarbete med Försvarsmaktens ledarskaps- och pedagogikenhet (FMLOPE) när det gäller dessa frågor. FMLOPE har
också gett stöd under utvecklingen
av kursen ”Introduktion till Logistikens grunder”. Detta har skett tillsammans med Försvarsmaktens
ramavtalspartner
Cleverlearning
samt FMTS och FömedC. Kursen
blir klar till årsskiftet 2013-14 och
ersätter en veckas lektionsbunden
utbildning i delfunktionslogistik.
Varje delfunktion blir en egen mo-

dul vilket gör att exempelvis FMTS
kommer att kunna använda ”sin”
modul i andra utbildningar. Målsättningen är också att under våren
2014 prova på att genomföra en
utbildning på distans med Trängregementets förband i Afghanistan.
Det finns tyvärr en tröghet i Försvarsmakten när det gäller införandet av ny teknik. En surfplatta är
idag en arbetsstation knuten till en
enskild individ. För skolan är den
också ett digitalt utbildningshjälpmedel. Läraren kan exempelvis
med ett videocoachverktyg för 25
kronor
filma
och analysera
skjutställningar vid genomförande
av skjutning. En sådan analys spelar
in tal, text och kan kompletteras
med figurer eller symboler. När
genomgången med eleven är klar
mailar läraren analysen till eleven
som sedan i lugn och ro kan reflektera över sin insats. Man skulle
kunna få tre surfplattor för samma
pris som för en FM-Elev laptop varje år. FM skolor har med andra
ord andra behov än vad insatsförbanden har och som inte alltid möter förståelse för detta.

Internproduktion.
Video är ett mycket bra hjälpmedel
i utbildningen eftersom det möjliggör för kadetterna att repetera exempelvis en lektion hur många
gånger som helst. Det har blivit viktigare att dokumentera vad som
kontinuerligt görs under utbildningen eftersom storövningar förekommer i mindre omfattning än tidigare. De målbilder vi filmar under
övningen Joint Challenge 13 under
hösten 2013 kommer exempelvis att
integreras i våra utbildningar framöver. Att få medicinalpersonal ur
kirurgitroppen att på film ståendes i
triage-delen berätta om vad som
sker där är ovärderligt för oss. Det
kan ingen förmedling i lektionssal
ersätta.
Det är viktigt med möjligheter till
internproduktion för att lärarna
skall kunna utveckla sin pedagogik
och kunna skapa en flexibel
lärmiljö. En vanlig powerpointpre-

sentation är också en form av internproduktion. Om den kompletteras med inspelat tal blir lektionen
färdig för spridning på lärplattformen.
Forskning visar att även en dålig
föreläsning kan bli bra undervisning
om man spelar in den på video och
gör den tillgänglig på nätet. Det
eleverna gör är att de snabbspolar
till det som är intressant och till det
de inte kan. På så sätt blir inlärningen effektivare. Alla individer lär
olika vid olika tillfällen och i olika
miljöer. Vi är skyldiga våra elever
att erbjuda dem en så bra inlärningsmiljö som möjligt. Om det kan
vara till hjälp att man får läsa
hemma någon timme eller dag i
veckan så kan det ordnas. Dessutom
kan lärarna då använda sin tid mer
flexibelt och rikta sin kompetens till
de elever som behöver mest hjälp.
Ovanstående kombinerat med möjligheter för kadetterna att ställa frågor till lärarna on-line är ett bra exempel på när internproduktionen
används på rätt sätt.

Framtiden
Vi lever just nu i en mycket spännande tid. Förra året formligen exploderade nätet av gratis utbildning,
Open
Educational
Resources
(OER). Utvecklingen just nu går
mot att integrera spelindustrins
idéer med den akademiska världens
traditioner. Vi måste i våra utbildningar sluta förmedla de fakta som
den enskilde kan tillgodogöra sig
själv. Vi skall fortsätta med det vi
är bra på i det traditionella lärandet
samt utmana, entusiasmera och motivera våra elever till ett gott resultat. Vad jag menar är att vi inom
Försvarsmakten måste vakna och
inse att det är 2013. På skolan har
vi precis lärt oss gå. Det har tagit
oss fem år. Jag är mycket glad just
nu för våra lärare har visat att de
vill vara med om detta och de tar
ansvar för att vi kommer att kunna
springa så småningom.
Major Thomas Lyck
Huvudlärare i Krigsvetenskap
TrängR, Logistik och Motorskolan
9
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Årsmöte 2013
Ett 30-tal medlemmar inkl. ett antal
medföljande hade mött upp till
Trängklubbens årsmöte den 7 mars
som sedvanligt genomfördes på
Kavallerimässen på f.d. K1.
Årsmötesförhandlingarna förlöpte
utan några större avgörande frågor
eller beslut. Den fråga som tid till
annan brukar bli föremål för inlevelsefulla diskussioner, nämligen
namnfrågan av Försvarets Trängklubb, var inte föraviserad på agendan till årsmötet. Från årsmötet
2012 finns dock ett beslut att styrelsen skall återkomma med ett utvecklat beslutsunderlag om ett
namnbyte. Så kanske kommer frågan upp till 2014 årsmöte så för den
engagerade i frågan finns det all
anledning att göra besök på klubbens hemsida (www.ftk.nu) för att
den vägen så småningom erhålla
agendan för årsmötet 2014.
Under tiden medlemmarna genomförde årsmötet hade medföljande ett
eget föredrag då övlt Catarina Niklasson Schöön, FHS, höll ett lättsamt föredrag om hur det är att vara
kvinna i en så mansdominerad organisation som Försvarsmakten.
Sedan årsmöte och föredrag för
medföljande avslutats samlades alla
för att åtnjuta professor Lars Ericsson Wolcke, FHS, intressanta föredrag om vad ämnet militärhistoria
kan bidra med.

Lars Ericsson Wolcke

tjänstgörande som stf chef för HKV
PRODLOG och Emelie Olsson,
civilanställd på Movcon-sektionen
vid Joint Service Support (JSS som
ansvarar för det praktiska stödet till
våra insatsförband utomlands). Här
följer motiveringarna till valet av de
bägge stipendiaterna.
”Utifrån gedigen kunskap och erfarenhet av logistikkedjan arbetar
Torgny långsiktigt och målmedvetet
för att generera planer, resurser
och andra förutsättningar för logistikförbanden. Han sätter alltid
uppgiften främst och arbetar
snabbt, uthålligt och självuppoff-

Så småningom var det dags att gå
till bords och förplägas av mässens
som vanligt goda meny. Förrätten
var av den karaktären att det passade synnerligen bra med tillhörande visor och klubbmästaren hade
därför hög beredskap att slå in takten.
En av höjdpunkterna under middagen var utdelande av FTK stipendium. I år var det två stipendiater
som erhöll en penninggåva på 5000
kr vardera. Det ena stipendiet utdelades till öv Torgny Henriksson,

rande. Han lämnar inget åt slumpen och genomför arbetet med hög
detaljupplösning och precision utan
att hemfalla åt detaljstyrning. Berörda parter involveras tidigt med
resultat att uppgifterna som utarbetas blir väl avvägda och fullt genomförbara. Torgny är mycket resultatinriktad men visar ändå stor
respekt och ödmjukhet mot sina
medarbetare, han "lever vår värdegrund". Beundransvärt är också
hans engagemang och entusiasm
efter många år i den krävande miljön i Högkvarteret samt hans förmåga att hitta bra lösningar på
hastigt uppkomna utmaningar”
”Emelie har i egenskap som delprocessledare för PRIO Transporter på ett mycket förtjänstfullt sätt
bidragit till utveckling av transportverksamheten inom Försvarsmakten. Emelie har särskilt bidragit till
utvecklingen av Transportprocessen
som omfattar delprocesser, aktiviteter, arbetssteg, uppföljning och roller och behörigheter. Emelie har,
grundat på egen missionserfarenhet, lyft in insatsverksamheten i
processutvecklingen vilket är särskilt betydelsefullt i verksamhetsutvecklingen av transportverksamheten som en del i PRIO-projektet.
Förutom mycket goda kunskaper
om transportverksamhet i ett brett
perspektiv har hennes arbetsvilja,
positiva och glada inställning i allmänhet varit en stor tillgång och
många gånger förhöjt stämningen
inom projektet. Det som även utmärker Emelie är inte bara att hon
gör sina arbetsuppgifter som alla
andra utan att hon också gör det
där lilla extra”
Middagen följdes av kaffe mm i de
fina salongerna och så småningom
var det dags att avsluta kvällen och
ta sig hemåt.
Olle Schylander
Klubbmästare

Emelie Olsson
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Trängklubbens årsmöte 2014
Årsmötet genomförs som tidigare år
på Kavallerimässen i Livgardets
kaserner (gamla K1), Lidingövägen
onsdagen den 5 mars kl 1830.
Baren öppnar kl 1800. Efter årsmötet serveras middag till subventionerat pris i mässens lokaler.
Medföljande dam/herre är också
hjärtligt välkommen. Speciellt pro-

Stipendium i Logistik
Det fjärde stipendiet i logistik utdelades vid årsmötet den 7 mars 2013.
Nu pågår arbetet med att inhämta
underlag för nominering av 2013
års stipendiat (-er).
Stipendiet är en belöning och kan
inte sökas. Förslag med motivering
på lämplig eller lämpliga kandidater
skall lämnas till FTK sekreterare.
Stadgar för stipendiet framgår på
hemsidan www.ftk.nu.
Styrelsen vill ha förslagen senast 1
december 2013.

gram för medföljande kommer att
arrangeras.

Olle Schylander
Klubbmästare

Anmälan med namn och personnr
till Klubbmästaren Olle Schylander
senast 02-26.
E-mail: olle.schylander@tele2.se
alt tfn 070-302 7720
Varmt välkomna

Klubblunch den 10 december kl 1100
Trängklubben inbjuder till lunch
tisdag den 10 december med start kl
1100.
Plats är restaurang Vingen på Försvarets Materielverk (FMV), Banergatan 62.

försvarsmaktens logistik.
Anmälan med namn och personnr
senast den 6 december till klubbmästaren Olle Schylander genom email eller telefon.
E-mail: olle.schylander@tele2.se
Tfn: 070-302 7720

Vi sitter för oss själva i ”VIPmatsalen”. Maten hämtar vi i stora
matsalen.

Vid inpassering till FMV krävs IDhandling.

Priset inkl dryck och kaffe är 75 kr.

Varmt välkommen

I samband med lunchen kommer
klubbens ordförande att ge en uppdatering av aktuella frågor inom

Olle Schylander
Klubbmästare

Styrelsen 2013
Ordförande
Bengt Andersson
LOGISTIKCHEF
107 85 Stockholm
08-788 8593

Sekreterare
Anders Asp
Vestberg
FMLOG Stab
08-51439547

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

bengt.e.andersson@mil.se

anders.vestberg@mil.se

olle.schylander@tele2.se

Vice ordförande
Mats Ström
C FMLOG
08-51439000

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

Ledamot
Thomas Lyck
LogS TrängR
Box 602
541 29 Skövde
070-882 4569

mats.strom@mil.se

leif_engstrom@telia.com

thomas.lyck@mil.se
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Vid obeställdbarhet returneras till: Leif Engström, Gröndalsvägen 214, 117 69 STOCKHOLM

På marsch med Trängen
Köp CD-skivan via hemsidan www.ftk.nu/kontaktaoss. Priset är 140 kronor. Uppge namn och adress samt meddelandet ”På marsch med trängen” så kommer den med posten. Betalningen görs till plusgirokonto 578 50-0. Det
går också bra att kontakta skattmästaren på telefon 070-263 6816.

Skattmästarens rader
Medlemsavgiften i Försvarets Trängklubb är oförändrat 100 kronor.
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 2013 till plusgirokonto 578 50-0
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