Samövning

I aUllusll,enomllJrdes IJrn/n, "Foeus-,," I sek
lor ON med chelen IlJr IlJnla IIYIIBSkadem som
IJrnln,sledare. Fly,rallenllJrbanden ,enomllJrde
IJrnln,en medfredsorganlsallonens resurser och
med ett minimum ar sllJdlunklloner.
"FO·
eus"ären årll,enålerkommande IJrnln" däral·
lack- och sllanln,slly,enheler /Jrar mol lun·
rimsskyddade mark- ochleller silJmål.

**

Ar Kun onosson

Lars-OlofJOhansson

I årets övning deltog :

A-sidan
Ur FLYGVAPNET:
3 spaningsflygdivisioner
6 attackflyggrupper
2 jaktflyggrupper (jaktattack)
l transportf/ygdivision
MJ./f/ygdivisionen
l sambandsf/ygdivision
2 helikoptergrupper (FRÄD)
l SK 6O-division (mä/f1ygplan)

Ur ARMtN:
l pansarvärnshe/ikopterkompani

B-sidan
Ur FLYGVAPNET:
l jaktf/yggrupp
Bas- och Stri/förband

UrARMtN:
2
2
2
l
l

/uftvärnskompanier ml48
/uftvärnskompanier ml70
/uftvärnskompanier ml77
/uftvärnsstridsgrupp Cig 790lRBS 90
ingenjörskompani

Ur MARINEN:
2 robotbätsdivisioner
2 patru/lbätsdivisioner
Minfartyget Visborg

Huvudövningsändamål för A-sidans för
band var:
~ Öva uppträdande i en realistisk hot
miljö beskriven i "El Hotbild" och

/lTTH]".
~ Kontroll av de olika förbandens för

måga att lösa sina uppgifter.
Huvudövningsändamål för B-sidans för
band var:
~ Öva luftförsvar i samverkan mellan Iv
förband, fartygsförband och jaktflyg.
~ Öva strid mot luftmål .

Ingenjörskompani med mobil ponlonbro.

Övningsuppläggning
Hotbilden byggdes upp av B-sidans för
band. Flygförbanden hade taktisk frihet
att lösa sina uppgifter. Övningen var av
momentkaraktär, varför någon samman
hängande händelseutveckling inte utar
betades.
Övningsområdet representerade ett av
en angripare besatt område i vilket fanns
starka stridskrafter med väl etablerat luft
försvar. l övningsområdet fann s tre mål
områden, Gunnarn-, Tåme/Fällfors- samt
Arvidsjaur-området.
En övningsledning organiserades i LFC

ÖN .

Genomförande
De två första dagarna genomfördes öv
ningen enligt planerna . De två sista da
garna orsakade vädret vissa begränsning
ar i flygverksamheten. Av totalt planerade

940 flygplanföretag genomfördes drygt
BOD . Dessa genomfördes med hög flygsä
kerhet.
Erfarenheterna från de deltagande för
banden har ännu inte anaJyserats i de
talj . Huvudintrycket är dock att förban
den haft ett gott övningsutbyte.
~ Utmärkande för övning FOCUS är aU
genomförda flygföretag utvärderas. Med
avseende på hur förarna löst givna upgif
ter och deras luftuppträdande m h t mark
och lufthoten . Ett antal sådana företag ut
värderades under övningen med direkt
återmatning till förarna.
För utvärderingen används bl a en da
tautrustning som benämns FASA (= före
tagsanalys spaning/attack.
... ......
• • Med erfarenheterna från flera års
FOCUS-övningar som grund har flyg-,
fartygs- och luftvärnsförbanden utvecklat
sin taktik och stridsteknik. - Det är därför
C E 1 målsättning att såväl fortsätta som
utveckla dessa nyttiga FOCUS-öv
ningar.
•

Luftvärnspjäs (I v) med mobil eldledningsradar (t h).
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Luftvärnsrobolbatteri/lvrb 77 (I v) med mobil spa.nm~rr-t'
radar PS 707 (I h).

I juni 1989 deltog svensk
flygspaning för första
gången i luftförsvar un
der tillämpade former.
Den första starten be
ordrades av insatsbeslu
tande chef vid F 13:s flo t
tiljövning. Spaningsdivi
sionen vid F 13 hade tidi
gare beordrats ingå i luft
försvaret. Den först star
tande roten bemannades
av erfarna spaningsflyg
förare med divisionsche
fen i spetsen.
Denna insats var den första till
lämpade inom ramen för det ut
provningsuppdrag C E 1 beord
rat med inriktning att finna lämp
liga former för och uppträdande
med spaningsflygförband i jakt

försvar. Utprovning har pågått
ett halvår och genomförs vid
spaningsdivisionen vid F 13.
Premiären genomfördes med
lycka t resultat. Efter start från
Bråvalla strids'leddes roten mot
ett inflygande attackföretag.
Kontakt erhölls i kustbandet och
roten bekämpade fyra flygplan .
Stridsvärdet möjliggjorde förny
ad insats mot nytt företag. Detta
visade sig vara transportflygplan
som genomförde luftlandsätt
ning över Gotland. Två flygplan
bekämpades varefter order gavs
att landa Bråvalla. Snabb klargö
ring och byte av förare föregick
nästa uppdrag.
Ytterl igare i nsatser med lyckat
resultat genomfördes under de
fyra timmar som svenskt luftför
svar för första gången förstärkts
med spaningsflyg förband .
•

Spaningspremiår i jaktförsvar

M-O. Karlberg
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