Lomos-övning med
internationellt inslag
I höstas genomfördes övning
en Svea för frivilligpersonal,
med F 7 i Såtenäs som nav.
Ett Lomos-kompani (optisk
luftbevakning) med delta
gare från hela Sverige samt
Estl'and och Danmark in
mönstrade på F 7 en solig
septemberdag. Det totala
antalet uppgick till 210 per
soner.
Målet för övningen var att
pröva organisation, materiel
samt om utbildninge n är ade
kvat på alla nivåer.
Övningsledningen bestod
av cirka 30 personer. De till
handahöll ett väl uppbyggt
spel där kompaniet verkligen
sattes på prov. Vidare utvärde
rade denna organisation varje
övningsmoment för att mäta
kompaniets effektivitet i
lösande av ställd uppgift.
Kompanicheferna anlände
F 7 ett par dagar före pluton
cheferna. Under den in ledande
helgen genomfördes diverse
ordergenomgångar för att
effektivt lösa uppgiften samt
planering för mottagandet av

troppcheferna som anlände
ytterligare någon dag senare
samt huvudstyrkan. Inmöns
Iringen genomfördes på ett
välorganiserat sätl.
Samtidigt som inmönst
ringen pågick arbetade andra
febrilt med att organisera.
Kompaniet lyckades väl med
att mobilisera förbandet, för
alla kom ut till sina respektive
platser och stab.
Vädret var på övningsdel
tagarnas sida under hela
övningen. Det rapporterades
både stora och små flygplan
samt en hel del som hände på
marken . Rapporterna sam
manställdes i den provisoriska
Observationscentralen be lägen
i Gripe ncentrum .
Svea avslutades påföljande
söndag och elen "grå varda
gen" tog över. De flesta tog
förhoppningsvis med sig hel
del trevliga minnen att fun
dera över. Att tiinka på för alla
eleltagama är: vad kan just jag
göra för att det ska bl i bättre
viel nästa tillfälle för övning
hemmavid?

Inmönstring på F 7 i Såtenäs till Lomas-övningen Svea.
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Ledningsstaben var fullt sysselsatt under den veckolånga övningen.
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Vapenvård i det fria på F 7 i Såtenäs.
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