bra öv ningsutbyte inte minst våra nya basförband dvs. flygflottil jerna. Flygdivisionerna fick också möjlighet att pröva den senaste
versionen av }as 39C, dvs. Ed ition 20, vilket in kluderar den nya
radarjaktroboten Meteor. Jas 39 är det första flygplanet i världen
med denna kapacitet vilket vi i Sverige ska vara oerhört stolta över.

Dynamiskt förlopp
Övningsledningens fok us har varit att åstadkomm a ett dynamiskt
fö rlopp vilket innebä r att all t in te är förutbestämt utan beroende på
hur A-sidan respektive B-sidan uppträder spelas olika händ elser
upp. Detta har mottagits väl och visar också på den mycket go da
förmågan som finns inom hel a ledn ingskedjan att anpassa sig till
den råd and e situ ationen.

Framtida utveckling
Svenska och finska flygvapencheferna på besök på Gotland under FVÖ 16.
Foto: Loui se Levin/Försvarsmakten

Nya krigsförband

••

2016 deltog för första gå ngen också våra nya krigsförband dvs. tlygtlottiljerna HKP, 7, 16 respektive 17. Den 21 flygtlottilj en förstärker
såväl övriga tlygflottilj er so m övningsledning sa mt B-sidan . En
flygvap enövning är inte bara en övning för hela Flygvapnet utan
även stora delar från övriga Försvarsmakten. Med såvä l den generella utveckl ingen i världen som att nivån på årets Flygvapenövning
är den högsta sedan Kalla krigets dagar innebär det att alla övningar
måste vara gemensa m/"joint" dvs. involvera minst två strid skrafter.
I år fanns det deltagande från såväl Lv 6, FMLOG, FMTIS, LedR som
marin en. Ett bättre ord än flygvapenövning vore en mini FMÖ eller
förövning inför Aurora 17.
Luftstridsskolan har haft planeringsansvaret för FVÖ sedan 2012

•

Nationell ovn1ng

då F7 ansvarade och C Luftstridsskolan, undertecknad är övningsledare seda n två år tiUbaka. Som tid iga re C Flygtaktiska staben har det
varit en bra erfarenhet att ha med sig.

med internationellt deltaganete

Ledningsfokus
FVÖ är en ledningsfokuserad övning där huvudfokus li gger på FTS
förmåga till att leda underställda förband men hela FY får mycket

Bakgrund
Sverige blir angripet och Gotland intas. Fortsatta
angrepp genomförs mot fastlandet. Svenska Flygvapnet
luftförsvarar fastlandet samtidigt som anfall genomförs
mot utländsk trupp på Gotland. För första gången
någonsin deltar internationella gäster i en svensk natio nell övning. Det är våra finska bröder och systrar som
deltar på 8 -sidan dvs. de simulerar angrip aren tillsammans med delar av Taktikutvecklingsenheten Jas 39
samt FlygS. Finländarna deltog med sex stycken F-18
Hornet. Samtliga baserade på Visby under Flygvapenövningen. Övningen involverade bl.a. baserna i
Ronneby, Linköping, Såtenäs, Uppsala, Visby och inte
minst Hagshultbasen där även kortbanor användes.
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Sammanfattnin gsv is så sa en mycket erfa ren deltagare: Nu är
Flygvapnet riktigt farligt för en motståndare! Det är väl det bästa
omdömet en övning kan få. Självklart finn s det utveckli ngsområden
so m vi på LSS kommer att ta med oss tillsamma ns med FTS inför
planeringen av framtida övn ingar men som vi alltid säge r "det finns
ju aldrig något so m inte kan bli bättre!"
Framtida utveckling är ett ökat internation ellt deltagande och att
få med en större andel övriga stridskrafter i syfte att öka svå ri ghetsgraden och mängden de) tagare och därmed komplexite t. Att Finland
kommer delta i större utsträckning är självklart. Sverige deltar även
i Finl ands natio nella övningar sedan ett par år.
Avslutningsvis så ser LSS fram mot att planera flygstridskrafternas deltagande i Aurora 17. Även den övningen kommer blir riktigt bra. Tillsammans försvarar vi Sverige och landets intressen, vår
frihet och rätt att leva som vi själva väljer. Att öva så rea listiskt so m
möjligt är det bästa sättet att leva upp till vår verksamhetside och inte
minst vårt fok us på ökad militär förm åga och ökad operativ effekt!
Det har sannerli ge n FVÖ 16 bidragit ti ll!

Överste Anders Persson
Övningsledare FVÖ - 16

