
Stridsledaren, 
är nyckelmannen 
i vårt STRIL 60-system 

* * I slutet av 50-talet började den första utbildningen av direkt
rekryterade blivande regementsofficerare på den speciella lin
jen för stridsledning och luftbevakn ing, strill in jen. Denna ka
tegori tillkom som en följd av stridsledningssystemets utbygg
nad med bl a STRIL 60 och därmed ökade krav pä speciali
sering inom det teletekniska omradet. Fram till slutet av 1974 
hade drygt 100 regementsofficerare i markt jänst utbildats. 

sen (RK 1) . Under denna bereds han 

tillfälle att (om han är radarjaktledar
utbi ld ad) träna talstridsledning för att 
kunna bibeh ålla den färd ighet han re
dan uppnått i tidigare yrkesutbild ning. 
Luftbevakarna ska under samma pe
riod läras upp i o lika befattningar inom 
STRIL 60 såsom biträdande målfölj
ningsledare, identifieringsledare m fl . 

Tyngdpunkten i utbildningen under 
RK 1 är dock att träna upp elevens le
darskapsförmåga. Han får o lika tillfäl

len att verka som biträdande lärare vid 
strilutbildningen vid F20 eller något an
nat förband. Dessutom ska han kunna 
leda F20:s ordinarie övningar i stril
tjänst under minst en dag. 

RK 1 dis
poneras ca 130 tim för stri lutbildn ing . 

Striltjänsten bedrivs paralle ll t med flyg
tjänsten för övri ga elever, i nära kon

takt med ett av luftförsvarets moder
naste operativa strilförband . Detta med

för att eleverna under hela sin stril 

tjänstutbildning vid F20 tjänstg ör i en 
levande mi ljö och kan lära sig hur ett 
aktivt stri lförband arbetar. 

Striltjänsten under äldre kursen 
(RK 2) bedrivs i samma strilmi ljö som 
under RK 1 med totalt ca 160 tim . Ele
verna får rikliga tillfällen tjän stgöra i 
avsedda krigsbefatt ningar + att tjänst 
göra som lärare för värnpliktiga i yr
kestjänsten samt att verka som öv
ningsledare för kursens striltjänst. 

I slutet av mars , strax före tillämp
ningsövningen i övre Norrland, avslutar 

äldre kursens elever sin instruktörsut

bildning i striltjänst. De ges tillfälle att 
tjänstgöra som instruktörer vid befatt

ningsutb ildnin g av regementsofficers
aspiranter som genomgår GMU , dvs 
elever som är två utbildn ingsår efter 
F20-eleverna. • 

F
ör nä rvara nde utbildas ca ti o 
regementsoff icerare av 'kate
gori Com' per år, varav om
kring hälften är luftbevakare 

och häl ften rad arjaktledare . 
Under si na första ar som regements

office r i stridsledn ingstjänst fär den 
nyutexaminerade regementsoff iceren 

uppgifter att administrera och leda en
heter inom luftbevaknings- och strids

ledningsförband . Inom luftbevakn ingen 
ansvarar han för insamlandet av upp
gifter om luft läget och inom stridsled
ningen har han som radarjaktiedare ti ll 
huvuduppgift att stridsleda våra jakt
förband i dess övningar. - Han tjänst 
gör dessutom som takt iker , ledare och 
lärare samt idigt som han kan få olika 

specialuppdrag ; som foto/ filmärenden, 
sambandstjänst, informat ion utat + re

krytering , idrott mm. 

U Ibildningsgång

en. - Utbi ldn ingen av regemen tsoffice
ren på strillinjen är fram till examen 
upplagd så att g rundutbildn ing och le
darskapsutbi ldning vid skolförband (F18 
och F20) varvas med praktisk tjänst vid 
sekto rf lottilj. 

Regementsofficersaspiranten kommer 

till F20 efter ca 17 mimaders tjänst i 
flygvapnet. Han har då erhållit en viss 
praktisk erfarenhet i de krigsbefattning
ar som kan bli aktuel la för honom efter 
examen. 

Utbildningsmålet för 'ka tegori Com' 
är tj änstgöring som ställföreträdande 
kompanichef eller motsvarande inom 
strilorganisationen. Detta kan rege

*** 
praktisk tjänst vid förband baserad på 
de grundläggande kunskaper (främst i 
ledarskap) samt den färdighet i krigs
befattning som erhållits under utbild
ningen . 

I början av sin tid 
vid F20 genomgår han en ren yrkes
kurs i systemkunskap. Kursen har till 
syfte att ge honom god grundkunskap 
om STRI L 60 sektor typ 1 och Ifc 1, 

både vad gäller teknik och tak tik . 
Dessutom får han utbildning om stril

system rgc i sektor typ 1. 
Efte , systemkunskapskursen börjar 

han (ti l lsammans med sina elevkamra

ter p<'l flygsidan) regementsofficerskur


