Regementets dag 2018
PROGRAM
10.00-11.20
		

Musikkår och typfordon ur LedR krigsförband.
Uppvisning Stora Torget Enköping

11.20
Återmarsch med musik och fordon från torget till
		Ledningsregementet.
12:00

Regementets dag öppnar för allmänheten

12.15

C LedR hälsar välkommen

13:15

Förbandsuppvisning

14:30

Patrullfälttävlan Rekryter

15.30

C LedR genomför soldaterinran.

16.00

Regementets dag stänger för allmänheten.

Hela programmet och information om parkeringar, inpassering och övriga
aktiviteter kommer du att finna på www.forsvarsmakten.se/ledr
Samt på www.facebook.com/ledningsregementet
Välkommen!

Glad Sommar
önskar Ledningsregementet

Nu har vi gjort första halvåret av 2018 och
vilket halvår det varit!
Ledningsstridsskolan, LedSS, har övat
både hemvärnet i Geltic Bear och över 1000
deltagare från 61 länder i övning VIKING
som genomförs var fjärde år på Ledningsregementet. Övningen sätter både Enköping
och Ledningsregementet på kartan, vilket är
mycket positivt för alla som arbetar i garnisonen.
Vi har genomfört systemövning och Brigadstridsövning i Skövde, en förberedelse för
höstens stora prövning, Trident Juncture
18. Den övningen går i Norge och kommer
att genomföras under mycket utmanande förhållanden för såväl personalen som våra ledningssystem. Våra förband har även deltagit i bland annat
övning Våreld, Flygvapenövningen och övning SWENEX under våren.
Vi har övat våra hemvärnsbataljoner och prövat beredskapen. Trots att
övningen genomfördes på nationaldagen inställde sig flera hundra
soldater för tjänstgöring. Samtidigt löste våra hemvärnsbataljoner skarpa
uppgifter vid branden i Sala. 21, 22 och 27 hemvärnsbataljonen hjälptes
åt att stötta räddningstjänsten, något som varit vitalt för att kunna stoppa
utbredningen av branden och rädda människors hem och egendom. I denna insats deltog också LedR insatsförband, som bidrog med bland annat
sjukvård, vatten och drivmedel.
I början av året fick vi vårt första inryck med rekryter som utbildats
under plikt. Den första kullen var ämnad för Hemvärnet och Flygvapnet.
Vid nästa inryck i sommar, får vi närmare 300 plikt-rekryter till regementet.
För att bättre kunna lösa våra ordinarie uppgifter och samtidigt erbjuda
en rekrytutbildning med hög kvalitet, har vi slagit ihop ledningsplats
bataljonens och 12. sambandsbataljonensnens fredsorganisationer till en
ny bataljon; 4. ledning-sambandsbataljonen. Den nya bataljonen blir också
ansvarig för grundutbildningen på Ledningsregementet.

Vi har under halvåret arbetat med ledarskap och vår värdegrund på Ledningsregementet. Ledarskapet är en färskvara och något vi ständigt måste
reflektera över. Detta arbete fortsätter till hösten.
Under våren har det fattats flera beslut som innebär att Enköpings
garnison växer. Arméstaben flyttar från Stockholm med 142
befattningar och kommer till en början att gruppera tillsammans med
LedSS i skolhuset.
2019 kommer MSK Ledsyst delar i Stockholm och SFE från FMTIS
att lämna sina kontor och flytta till Enköpings garnison. Totalt växer
garnisonen med 500 personer under 2019. Detta medför givetvis en del
utmaningar men på längre sikt är detta oerhört positivt för både Enköping
och garnisonen.
Enköpings garnison blir en av Sveriges största och karriärmöjligheterna för
personalen växer. Vi samlar också enheter i garnisonen som arbetar nära
varandra med våra ledningssystem vilket är positivt för Försvarsmakten i
stort.

Under våren har Ledningsregementets personal placerat sig på pallen i de
flesta idrottstävlingar vi deltagit i. Detta är något jag hoppas vi fortsätter
med under hösten. Träning är bra både för det fysiska och psykiska stridsvärdet och något vi måste satsa på för att klara våra uppgifter i både fred
och ofred.
När vi blickar framåt mot nästa halvår ser vi inryck av rekryter som ska göra 11
och 9 månaders utbildning. Vi åker till Norge under Trident Juncture och vi
genomför Regementets dag.
I år genomförs Regementets dag den 6 oktober. Varmt välkomna då!
Glad Sommar!

Mattias Hanson
Chef Ledningsregementet

