Lomos-övning på Gotland
Dagen efter det ödesdigra beskedet om att
F 16 i Uppsala ska läggas ner lättade en
Hercules från Uppsala. Ombord fanns fri
villigpersonal från Lomos-kompanierna
1621 och 1622 på väg till Gotland för att
öva rörliga luftbevakningsförband.
Övningsledningen med major Jan
Berg och Kenneth Mörk från F 16
Frivilligsektion samt övningens kompani
chef Mats Hanqvist i spetsen hade plane
rat och förberett övningen Gandalf 01
under mer än ett års tid. Utfallet blev en
verklighetsbild av hur det kan vara i ett
skarpt läge . Lomos fungerar bra som
system men organisationen bör övas mer
för att fä bättre effektivitet.
Gotland hade valts ut som övningsplats
för Gandalf 01 bland annat för att få möj
lighet att testa en längre förflyttning av
kompanier och till en realistiskt strategisk
plats mitt i Östersjön.
Väl ute på ön grupperade bevaknings
grupperna på platser som bedömdes effek
tivast i förhållande till rådande uppgifter.
Tio grupperingsplatser bemannades på
norra Gotland.
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Samtidigt som övningen pågick en kurs
för Flygvapenungdom, som dänned fick
möjlighet att studera Lomos-verksamhe
ten på när håll. Deras utbildning syftar till
att de så småning om ska kunna bemanna
funktioner inom Lomos.
Scenariot
Under de fyra dagar som övningen varade
fick grupperna ta hand om en strid ström
av flyktingar från Baltikum. Flykting
hanteringen fungerade bra men komplice
rades av att flyktingarna var i mycket
dåligt skick och i vissa fall bar på smitt
samma sjukdomar som TBC.
Svenskt territorium blev vid flera till

fällen kränkt och sabotage av civila och
militära anläggningar förekom så väl på
ön som i södra Sverige och i Östergötland.
Under Gandalf Ol övades för första
gången en info- och presstjänst inom kom
paniet. Gruppen bemannades med fyra
kommunikatörer i syfte att stärka gemen
skapen i kompaniet och därigenom strids
moralen samt att förse media med snabb
och korrekt information om läget.
Pressbearbetningen gav även som resultat
att de båda dagstidningarna på Gotland
publicerade artiklar och reportage från
övningen.
Genom en övning som Gandalf Ol visar
de frivilliga i flygvapnet tydligt vilken
värdefull resurs de är i en ständigt krym
pande försvarsmakt. De behövs kanske
mer än någonsin för att bidra till ökad kun
skap om försvarets uppgifter, bland annat
i alla de krissituationer som kan uppstå i
både vårt och närliggande samhällen.
Storövningar skapar uppmärksamhet och
även av den anledningen anses det vara väl
investerade pengar.
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