I slutet av oktober förra året fastställ
des ett nytt luftbevakningsreglemente,
LbevR, av Chefen för Flygvapnet.
LbevR ersätter Lsl, Instruktion för luft
bevakningsstation, och Lgcl, Instruk
tion för luftförsvarsgruppcentral.
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Utbildningen till de nya befatt
ningarna har redan börjat för vpl
och startar för lottor till somma
ren på Bunge.
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~ Flygplantyp anges med "tp" ,
"jet", "hkp" , "rb" och "prop" .
~ "Prop" avser alltid enmotori
ga propellerflygplan. Flygplan
med två eller fler propellermoto
rer rapporteras som "tp".
~ Fallskärmshopp rapporteras
som "fallskärmar" med (om möj
ligt exakt) antal.
~ Väderrapporten utökas med
"sikt".
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-lviI jet"
- ett jet"
LS-taktiken innebär i stort, att

Bild 2:

Chefsgrupp

I
Stabs- och
trosspluton

I
Lgc-pluton

Ls-pluton

Is-rapportören nu ska samman
föra de enskilda flygplanen i en
gruppering till en enhet och rap
portera dessa samtal med aktu
ellt antal; Bild 1.
Med Igc-taktik menas, att man
i Igc ska sammanföra flera enhe
ter i ett förband till ett företag.
Genom dessa sammanslag
ningar vid Is och Igc kan optisk
luftbevakning nu följa stora/flera
förband och ändå leverera en
klar bild av luft läget i de lägre ni
våerna.
Samtidigt med att LbevR fast
stärldes inrättades också en ny
organisation för luftbevaknings
kompanierna; Bild 2.

gruppchef. Lottor som tidigare
utbildats till Bk 1-nivå genomför
KU Bk 1 för att erhålla motsva
rande kompetens. Bk 2 ger kom
petens för krigsplacering som
biträdande luftbevakningsbefäl.
Lottor som tidigare utbildats
till Bk 2-nivå måste gå om Bk 2
för att erhålla motsvarande kom
petens. Vederbörande erhåller
då premie.
För befattningen luftbevak
ningsbefäi i Is-plutonen krävs
genomgången och godkänd
HLK Is. Krav för tillträde är in
struktions- och insass-utbild
ning. Instruktörer utan insass-ut
bildning "går om" Bk 2 för att vin
na tiilträde till denna kurs. Veder
börande erhåller premie.
För befattningen ställföreträ
dande Igc-plutonchef krävs ge
nomgången och godkänd HLK
Igc. Krav för tillträde är instruk
tionsutbildning.
Nya utbildningsplaner är fram
tagna. De handböcker för in
struktörer, som finns för utbild
ningen i Is- och Igc-tjänst (HI Is/
Igc). beräknas under juni månad
kunna vara anpassade till de nya
kursplanerna.
•
Major Hjörn Moberg

:LbevR

I fjol höstas anordnades för första
gången svenska mästerskapen för
tjänstehundar. Man höll till på civil
försvarets utbildningsanläggning i
Revingehed, nära Sjöbo i Skåne.
Tävlingarna gick under idealiska
Cecilia
väderleksförhållanden. •
Ling- Vannerus (Stockholm) tog hem
SM-titeln i bevakningshundsklas
sen med sin "Sundays Fire Gold".
Schäfern "Polarmarkens Attack"
med Leif Holmbom (F21) tog hem sil
vermedaljen. - FL YGvapenNYTT
sällar sig till gratulantskaran.

Luftbevakningsregl,emenfe
för luffbevakningskompani
(M7743-500643l

SMlör
tjänstehundar
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Utanför stängslet fr v: Henry RenstAhI (generalsekreterare i SBKJtjl frAn F16),
Bengl Svedberg (chef för stalens hundskola i Sollefte~), GO Cfs, Gunnar Gus
tafsson saml CFV/genJI S-O Olson. - Innanför stängsiei ses Leif Hofmbom
(F21) , silvermedaljör i bevakningshundskJassen.

CFV besökte tävlingarna båda
dagarna och förrättade prisut
delning i bevakningshundklas
sen. GD för civilförsvarsstyrel
sen , Gunnar Gustafsson , delade
ut priser till räddningshundar.
FV kontrakterar hundar' från
medlemmar i Svenska Bruks
hundklubben (SBK) som har låtit
utbilda sina hundar till bevak
ningshundar. - Vi provade i fjol
höstas under övningen 'Moses'
SBK-hundarnas förmåga som
bevakningshundar - med gott
resultat .
Den större yta som ett "Bas
gO-system" täcker, ställer ökade
krav på bevakning. Behovet av
bevakninashundar har därför

Hunden är överlägsen männi
skan - och även de tekniska
hjälpmedel som hon har kon
struerat - när det gäller bl a lukt,
hörsel och syn . Rätt utbildad kan
en hund vara till mycket stor
hjälp för våra vakt- och jägarsol
dater när det gäller att varna och
söka. En hund kan följa ett flera
timmar gammalt spår - i rätt rikt
ning. En hund kan höra ljud som
är omöjliga för människan att
uppfatta. En hund kan känna
vittring på flera hundra meters
håll , osv . Men det behövs utbild
ning för att förstå hundens
"språk". Den utbildningen får vå
ra vakt- och jägarsoldater.
En variant av bevakninqshun

ningshunden är specialdresse
rad för att bl a leta fram instäng
da människor, t ex i rasmassor.
Civilförsvaret behöver ett stort
antal räddningshundar - ungefär
lika många som FV behöver be
vakningshundar.
En utbildad bevakningshund

kostar i dag i inköp omkring
50.000 kr. Att ta i anspråk de re
surser som frivilligorganisatio
nen SBK kan hjälpa oss med blir
avsevärt mycket billigare - och
produkten har hittills visat sig
hålla den önskade kvaliten.
•
CurllJrae/ssoll , C FSl hiv

