En operativ Gripen-division har för första gången samövat
utomlands. Det skedde när andra divisionen - Johan Blå 
från F 10 i Ängelholm besökte en tysk MiG-29-division.
Samövningen är ett led • upprättandet av ett internationellt
snabbinsatsförband med Gripen, Swafrap JAS 39.
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ör första gängen har en operativ
Gripen-division samövat utom
lands. Det skedde i slutet av mars
när andra divisionen ur F /O i Ängelholm
med sex JAS 39 under en vecka samövade
med Luftwaffes MiG-29-divi sion.
Med på resan fanns ett 50-tal officerare,
och förutom divi sionens och t1ygunder
håll skompaniets personal deltog även
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Första samövningen

representanter från stridslednings-, under
riitte lse- och väderfunktionerna.
De n tyska Jivis ionen , som har blivit
lite aven e urope isk Red Flag-divi s ion, gil r
under namnet 731 Squadron och tillhör
flottiljen JG 73 "Steinhoff'. Den är base
rad pä Fliegerhorst Laage, beWgen cirka
30 km söde r om Rostock.
Till s nyli gen fa nns där tv ä divisioner,
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med MiG-29 res pektive F-4 Phantom.
De n sistnämnda divi sionen upplöstes i
vintras och i april började f1ygp,lats ens
bana byggas om. Detta för att förbereda
flottiljen inför ombeväpningen till
Eurofighter, som beriiknas komma våren
2003.
Syftet med divi s io nsutbytet ska ses
so m ett första steg i förberedelserna inför

bildande t av Swafrap JAS 39, som ska
vara redo att anvUndas i luftförsvars rollen
för inte rnati one ll a insatser med bö rj a n
2004.
Utbytet ligger ocks[t till grund för kom
mande mer omfattande och avancerade
övn ingar. Ett exempel ä r en övning i
orge senare i år, där F 10 ska delta med
si n första division.
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Majorerna Markus Treinies och Per Alriksson
var projektansvariga för divis ions utbytet.

Den svenska mark·
personalen klar
gjorde Gripen i
basens ordinarie
hangarom råde. På
pla ts fanns också
ett an tal svenska
fordon.

Övningarna
Övningens målsällning, som fasts tällts i
dialog med FTK , inne bar att fl ygövning
a rn a so m genomfö rd es va r av sys tem
karakt är, d v s BVR-strid (Beyo nd Vi sual
Range) övades.
To talt ge no mfö rdes 43 fl ygplanspass ,
inklusive mö rke rfl yg nin g, med golt öv
nin gs utbyte.
Tre övningsprofile r med steg rande svå
ri ghe tsgrad hade tagits fram. Den första
öv nin ge n (en mot e n), ko mbinerade
systemträning med infl ygning i de n nya
milj ön.
Ö vning tv å (två mot tv,') inne bar att vi
nyttj ade fly gplanslänke n fö r att indirekt
bekämpa en "fie ntlig" jakt som skyddade
e tt attac krö rband .
Profil tre (tre mot fyra) spe lade upp ett
scenari o i vilke t tre JAS 39 skull e
bekämpa e tt attac kförband so m es kortera
des av två jaktflypl an.
Erfarenhetern a från öv nin ga rn a var att
G ripe ns system som medger flerm ålsfölj
ning oc h fl yplanslänk firade stora triumfe r.
De t märktes tydli gt att tyska rn a va r
va na att age ra i rolle n so m fientli ga mål.
De har stor erfarenhe t av att uppträda mot

flygplan stype r so m, i likhe t med Gripe n,
är beväpn ade med den radarstyrda jaktro
boten AMRAAM. De utnyttj ade verkligen
hela e nveloope n både i fa rt oc h höjd för att
stö ra såväl radar so m s imule rade robo tar.
Vi märkte tidigt att tys karna va r lite
ske ptiska när vi bes krev Gripen-syste me ts
fö rm åga. De tyc kte nog först att vi hade
lite fö r bra koll oc h hä vdade bekämp
nin gar på lite konsti ga avstånd. Men när
de väl fi c k systemet presente rat och själva
kunde se finessen med hur vi taktiskt nytt
jar länke n, blev de upprikti g t impone rade.
I Sverige används vid systemövnin gar
fasta j akt- oc h målhö jder. Ino m Nato
använd s normalt höjdbJoc k istället. Ino m
höj clbl oc ke t kan jakt- och må l fl yg plan
manöv rera fritt i höjdled.
H öjdblocken i s ig är åtskiljd a så att
e rforde rli g se para ti o n mellan mål- och
jaktflygplan uppn ås. Erfarenheten från att
nyttj a detta syste m är enbart positi va. De t
är önskvärt, med tanke på fra mtide n, att vi
i S veri ge börj ar öva på de tta sätt.

uto ml and s måste en svensk me teo rolog
finn as på plats för att uppfylla svens ka
rege lkrav. I vå rt fall kä ndes de t ovä rde r
ligt, e ft e rso m det tys ka sätte t att prese nte ra
detalj- oc h översiktsviide r inte gav till 
räc kligt med infol1nation.
Fö r övri g t kan nä m nas att e tt färg
system tillämpas i Tyskl and nUr man anger
väde r. De t liknar vårt ga mla basväder
syste m , me n ha r a ndra g ränse r. För e n
pil o ts vidko mmande fun ge ra r de tta ut
märkt e fte rso m mall kan koppla sitt pe r
so nli ga höjdtillägg mot en färg. På så sH tt
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Meteorologi på annat sätt
När svenska fl ygfö rba nd är baserade
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Undertecknad hade tur i "baksitslotte
riet" och fick som en av fem svenskar
flyga med i tvåsitsversionen av MiG-29.
Generella intryck efter denna flygning
var att dragkraften var "tillräcklig" - kän
des som en J 35 Draken med dubbla
motorer! Fördelen av den goda drag
kraften elimineras däremot till viss del
av att MiG-29 har ett stort inbyggt luft
motstånd och efterbrännkammare
används
stor utsträckning vid
manövrering i luftstrider.
Systemmässigt är MiG-29 något av
en pilots värsta mardröm. Vred och reg
lage upplevdes som fullständigt ologiskt
placerade i kabinen. Presentationen
kräver "ingenjörsexamen" för att kunna
tolkas och sättas i sitt sammanhang.

blir det lätt att hantera väderförsämringar
som kan uppstå under flygning.
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Prestanda i radarn (Slotback) ger långa
upptäcktsavstånd p g a stor antenn,
men så fort målet gör en undanmanöver
har radarn stora problem att följa.
Vidare medger systemet enbart enmåls
följning.

På den visuella sidan visas styrka,
här används ett hjälmsikte kopplat till
närstridsroboten AA-ll Atoll. Enligt
tyska uppgifter går inget "västflygplan"
segrande ur en visuell strid.

flygengelska bra, men som vanligt dyker
det alltid upp nationella egenheter. Det är
något vi svenskar måste vänja oss vid flyg
ning i internatione ll miljö.

hade exempelvis ett digert arbete med att
upprätta listor på all materiell som skulle
föras utom lands. Som kuriosa kan nämnas
att materiel till ett värde av cirka en mil
jard kronor togs med till Laage.
För divisionens vidkommande låg pla
neringsarbetet i att skapa flygövningar
med målsättningar som överensstämde
med kraven som Flygtaktiska kommandot
ställt.
En grundläggande förutsättning vid
samövningar är att samma regler används
av de övande. Nationellt är det inga pro-

Snarlik stridsledningstjänst
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Den tyska stridsledningsorganisationen
med målföljning, identifiering och insats
via flygstridsledare är mycket lik den
svenska organisationen. Skillnaden är
storleken på luftförsvarssektorerna. Dessa
påminner om sektorstrukturen som fanns i
det nu nedlagda Stril 60-systemet.
Terminologimässigt fungerade vår

Ett omfattande planeringsarbete från såväl
kompani som division föregick samöv
ningen. Att något så synbart enkelt som att
flyga tio minuter söder om Sveriges grän
ser ska vara Sil komplicerat kan kännas
lite underligt, men så är det. Kompaniet

Lastning av kringutrustning tili Gripen.

En av F 10:s Gripen taxar ut till start på basen iLaage.
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Omfattande planering
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Gripen tankas på den tyska basen Laage,
söder om Rostock.
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blem, eftersom alla divisio ner använder
regel verket OSF (Ordnings- och säker
hetsfö res krifter) .
Internationellt däre mot är kunskapen
om S ve riges OSF "något begränsad".
Inom Nato används en mots varighet
benämnd Fighting Edge. l många stycken
liknar bestämmelserna varandra, men det
är ändå viktigt att inför samövningar pene
tre ra Fighting Edge.
Vidare måste inför varje sa mövning
med utländska förband, ett MoU (Memo
randum of Understanding) skrivas. Det är
ett avtal mellan berörda länder och inne
fattar bla nd annat juridiska frågor.
M ed tanke på den framtida inriktningen
med ökat internationellt samarbete känns

det viktigt att stående MoU skapas. Då kan
samövningar mellan lände r bli normal
rutin , men utan att kantas av ett omfat
tande planeringsarbete inom detta område.

Svarsbesök?
Samövninge n med 731 Sqn gav alla
deltaga re värdefulla kun skaper inför fram
tid e n. Vi blev mycke t väl mottagna av våra

MiG-29 Fulcrum och Gripen i bra nt sväng över norra Tyskland.
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tyska värdar. Stor öppe nhet genomsyrade
besöket och förhoppningen är att kunna
erbjuda ett svarsbesök till F lO-divisioner
nas nya hemvist på F 17 i Ronneby unde r
våren 2003.
•

ARTIKELFÖRFATTAREN ÄR MAJOR OCH HAR NYLIGEN
LÄM NAT F 10: 5 AN DRA DIVI SION FÖR TJÄNS TGÖR ING
I FT K.
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