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Välkommen till Repetitionsutbildning vid Göta 
Ingenjörregemente, Ing 2 

Du är kallad till att genomföra repetitionsutbildning vid Ing 2 under 2022. 
Repetitionsutbildningen kommer bestå av två delar. Del ett genomförs under ett 
dygn, vecka 22.Vilket datum som gäller för dig framgår av kallelsen. 

Del två genomförs med inryckning den 17 september 2022 och utryckning den 23 
september 2022. Under första delen, kallad inmönstringsövning kommer fokus 
vara på säkerhetsprövningsintervjuer men även innehålla uthämtning och kontroll 
av personlig materiel, försvarsupplysning och fysisk träning. 

När du återkommer i september genomförs repetitionsutbildningen där fokus 
ligger på grundläggande soldatkunskaper och förmågan att agera i grupp. 

Syftet med repetitionsutbildningen är att Försvarsmakten ska upprätthålla 
förmågan i krigsförbanden. Efter genomförd utbildning kommer du att 
krigsplaceras i ytterligare tio år vid något av Försvarsmaktens krigsförband. 

Före vecka 22 får du ytterligare ett brev innehållande blanketter och svarskuvert, 
detta för att du ska kunna återsända uniformsmått, information gällande 
specialkost etc.  

Du ska inställa dig i Soldathemmet Grenadjärens entré, Stockholmsvägen 35, 
senast klockan 12.00 det datum du fått angivet i din kallelse från Plikt- och 
prövningsverket. Ankommer du med kollektivtrafik har du en promenad om cirka 
20 minuter från stationen till soldathemmet. Åker du bil finns en stor parkering i 
direkt anslutning till soldathemmet och regementet. Skulle du behöva komma i 
kontakt med oss använd dig av kontaktuppgifter nedan. 

Till vecka 22 ska du ha med dig id-handling, träningskläder för utomhusbruk, 
hygienartiklar och handduk. Om du har handlingar såsom förarbevis och 
utbildningsintyg från tidigare tjänstgöring i Försvarsmakten önskar vi att du tar 
med dig dessa även om giltighetstiden gått ut.  

Vid frågor kontakta oss via ing2-ru@mil.se, kontaktperson Ida Freid, information 
kommer finnas på www.forsvarsmakten.se/ing2. 

 

Varmt välkommen! 

Michael Ginér, chef Göta ingenjörregemente 


