Ny utrustning för
observatörsträning
När Lomos infördes 1994
levererades utrustning för
grundläggande utbildning av
observatörer. Dessa utru st
ningar med funktioner var inte
längre överensstämmande
med Lomos-systemets utveck
ling och har därmed moderni
serats.
Den nya Obsu tbildningsut
rustningen är anpassad till den
tillämpningsprogramvara och
de funktioner som finns i Oc.
Dessa utrustningar ska i första
hand användas för utbildning
av observatörer men kan även
användas vid mindre förband
söv ningar. Eftersom de flesta
Oc-funktioner finns i systemet
kan man visa dessa samt även
bedriva utbildning av Oc-per
sonal i begr;insad omfattning.

Sammanlagt åtta utrust
ningar har tagits fram av
Försvarets materielverk
(FMV). Fördelning av dessa
är att F 16 i Uppsala ska ha
två utrustningar, F 4 Frösön,
F 7 Såtenäs, F 10 Ängelholm ,
F 17 Ronneby och F 21 i
Luleå en vardera samt en
utrustning som används för
utvecklingsar bete. Verksamhet
har påbörjats med att komplet
tera programvaran så att syste
met kan möjliggöra inlogg
ning till en britti sk version.
Obsutbildningsutrustningen
består som tidigare av tv å
lådor, en låda med växel och
systemdator och en låda med
telefonmateriel, bland annat·
Tfnapp 9002.
Den äldre och utgångna

Obsutbi Idningsutrustning som
nu finns på förbanden kom
mer aU åtemylljas för stabs
funktioner inom Lomos .

Utbildning
Utbildning och le veranskon
troll har genomförts på Lottor
nas kursgård , Älvkarleö Herr
gård, under ledning av C1aes
Ronge från FMY. Under två
dagar medverkade represen
tanter från FTK och flygflot
tiljerna, FVRF. FRO, FMV
och industrin.
Efter det att justeringar och
kompletteringar utförts i utrust
ningarna kommer utrustning
arna att levereras till förband.
CLAES RO NGE

FVRF Kansli
Besöksadress:
Riddargatan 13
114 84 Stockholm
Tel. 08·7888948
Fax 08· 788 89 51
Generalsekreterare:
Göte Pudas
08 · 7888947
Utbildningsavdelningen:
Thomas Hillemar
08·7888944
Åke Axelsson
08·7888948
Utvecklingsavdelningen:
Carsten Flensburgh
0431-401959
FlO. 262 82 Ängelholm
Administration/ Ekonomi:
Fabriksgatan 8. 821 82 Bollnäs
Margareta Sundqvist

0278-13470
Carina Runqvist

0278·134 71

46

Flygvapen Nytt • 2 • 2002

