
Samövningen "Cooperative laguar 95" 

~ I början av oktober genom
'-, fördes PFF-övningen /lCoo
\ perative Jaguar 95/1 i Dan
tI1 mark. I övningen, som om

II i"\ fattade tre separata övning
Alt" ar för samtliGa försvarsgre

~(~POI/CEsDALnc,..?V~ot-~ na'i var. Sverige rep're~ente-
~~I"" ~. rat I marln- och fly~ovnlngar-
~1'4' ~ na. Det var första gangen som 

en flygövning genomfördes inom 
PFF med deltagande av flyg från partnerna
tioner tillsammans med flyg ur NATO-länder. 
Flygvapnet deltog i övningen med en TP 84 
Hercules och en HKP 10 Super Puma samt 
ett antal observatörer. 

Foto: Peter Larsson Fakta om PFF 

Partnerskap för fred, PH, är ett 
militärt projekt som lanserades av 
NATO i januari 1994. Samtliga län
der i Europeiska Säkerhetskonfe
rensen, ESK (nuvarande OSSE), er
bjöds samarbetsavtal. Sverige un
dertecknade avtalet med NATO om 
PH den 9 maj 1994. För att Sveri
ge skulle kunna deltaga i PFF-sam
arbetet erfordrades dock en lagänd
ring. Den antogs av riksdagen i juni 
1994. Idag är 26 länder anslutna 
till PFF-avtalet med NATO (Albani
en, Armenien, Azerbaidjan, Bulga
rien, Estland, Finland, Georgien, 
Kazakstan, Kyrgistan, Lettland, 
Litauen, Malta, Moldavien, Polen, 
Rumänien, Ryssland, Slovakien, 
Sverige, Tjeckien, Turkmenistan, 
Ungern, Ukraina, Uzbekistan, Vit
ryssland, Österrike). Inom ramen 
för PFF genomförs varje år ett stort 
antal övningar till vilka partnerna
tionerna inbjuds. Övningarna ge
nomförs dels i NATO-länder men 

Generalmajoräven i partneriänder. Härutöver ge
Lars G. Perssonnomförs utbildning för NATO- och 

(från högkvarets partnernationer i stor omfattning. 
opera tionsledSverige bidrog under 1995 med sju 

ning) tog sig tidolika kurser. Huvudsyftet med PFF 
är att öka partnernationernas för att prata med en 

av besättningarna måga att genomföra gemensamma 
till vår i övningen fredsbevarande övningar/operatio

deltagande 
TP84:a. 

ner med NATO. 
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Fr v: 6verste Jan 
Jonsson (chef för 
svenska kontin
genten) i sam
språk med dans
ke 6B general 
J. Lyng och (bl a) 
chefen för COM
BALTAP vice
amiral K. Borck. 
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amövningen "COOPERATIVE 1994. Planeringsprocessen inleddes omfattning normalt inom NATO tar 18 
JAGUAR 95" (Danmark värdna under våren 1995 och slutfördes på månader att planera . Under denna tid 
tion) tillkom på förslag från drygt fyra månader. Detta var en pre deltog vi i fem planeringsmöten 

Danmarks försvarsminister hösten station i sig, då en övning av denna Danmark med en ti II sex deltagare. ~ 
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Foto: Wyn Enqvist 

Tyska Luftwaffe deltog med en av sina från DDR övertagna MiG-29 Fulcrum. Väckte de fles
ta piloters stora intresse. 

Då det dessutom var första gången 
som partnernationers flyg skulle delta 
i en övning med NATO-flyg kom flyg
säkerhetsaspekter att dominea proces
sen. Uppgiften att planera och ge
nomföra övningen för flygvapnets räk
ning gavs till Flygvapnets Taktiska Cen
trum, FTC. Inledningsvis planerades 
för svenskt deltagande med två JA 37 
Jaktviggen, en TP 84 Hercules och en 
HKP 10 Super Puma för att täcka alla 
delar av flygövningen. Regeringen 
beslöt senare om deltagande med 
bara en TP 84 och en HKP 10. Delta
gandet i jaktdelen kom därför att 
genomföras med observatörer. 

Trots denna begränsning har vi er
hållit värdefulla erfarenheter från alla 
delar av "COOPERATIVE JAGUAR AIR 
95" . Övningen har genomförts med 
ett fredsbevarande scenario som bak
grund. Övningsområdet var norra Jyl
land. Samtliga flygförband var basera
de på den danska flygstationen Karup. 

Jaktflyg 

I jaktdelen deltog fyra MiG-23 Flogger 
från Polen, två MiG-29 Fulerum från 
Tyskland, tre Tornado F3 från Storbri
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Foto: 

Delta är den polska 
MiG-23:ans fenspets. 
Överst ("spetssharpu
nen"): En antenn för 
närnavigeringssystem, 
RSBN; (liknas vid 
TACANI /LS dvs Tactical 
Air Navigation/Instru
ment l.anding System). 
- Konen nedanför: 
Antenn för transpon
dersystem. - Vita fläck
en därbakom: Radar
varningssystem. 
Knoppen längst ned: 
Navigeringsljus. 

tann ien, två F-l 5 E Strike Eagle från 
USNLakenheath samt två F-16 Fight
ing Falcon från Danmark. Flygmålen 
utgjordes av danska F-16 och T-17 
(SAAB Supporter). Övningen omfatta
de för jaktdelen upprätthållande aven 
"No Fly Zone", NFZ, samt skydd av 
en "Safe Area", SA. Detta genomför
des genom att jaktflyg leddes in mot 
mål inom NFZ för att identifiera och 
eventuellt skugga målflygp lanen. 
Avvisning eller vapeninsats har inte 
övats. Skydd av SA har genomförts 
som " Force Demonstration", dvs över

flygning av elen fredade zonen ledd av 
en " Forward Air Controller" på mar
ken. Anfall mot markmål har inte 
övats. Övningen har av flygsäkerhets
skäl genomförts helt VMCNFR, dvs 
endast i bra väder med visuella refe
renser. 

Då vädret under övni ngen periodvis 
var ganska dåligt kom endast 50 pro
cent av planerade jaktföretag att ge
nomföras . Trots detta har övningsän
damålen väl uppfyllts, då flygföreta
gen främst har tjänat som en kvittens 
på att det omfattande förberedelsear

betet under övnings
planläggningen 
och briefi ngar 
före flygning har 
lyckats förklara • 

procedurer och . '" terminologi på ett , .'," ~'!>~<»ruii~"!d,,,. 
ti Ilfredsstä Ila nd e ~ ~ 
sätt. Inte oväntat visade 
sig just språksvårigheterna vara det 
största problemet. Vi hade svenska 
observatörer på den mu Iti nationella 
jaktdivisionen, på CR P Skagen var
ifrån stridledning utfördes, samt på 
Tranum hos den danska Forward Air 
Controller som ledde in flygföretagen 
över den fredade zonen. Vi har genom 
detta vunnit värdefulla erfarenheter av 
hur NATO genomför denna typ av 
uppdrag samt vilka rutiner som härvid 
tillämpas. 

Transportflyg 

I transportflygdelen deltog en C- 160 
Transall från Tyskland, en C-130 Her
cules från Danmark och vår svenska 
TP 84 ur F 7. Övn i ngen omfattade 
fällning av för heter, "Air Drap", ~ 



-----------------------
Foto: Peter Larsson 

avlastning av förnödenheter efter land
ning genom snabburlastning, "Combat 
Offload", och evakuering av sårade, 
"Medevac". Det tidvis dåliga vädret 
medförde att cirka 60 procent av pla
nerade flygföretag kunde genomföras 

särskilt reportage gjordes i övningens 
egen tidning "Baltap Field News". 
Många besökare kom dessutom under 
den särskilda besöksdagen för att se 
just vår TP 84:a. 

F 15 fick tillfälle att genomföra Search 
And Rescue och VIP-transporter. Upp
dragen genomfördes med goda resul
tat och endast mindre problem på 
kommunikationssidan upplevdes. Det
ta störde emellertid inte genomföran

och att endast"Air Drop" genomför det. Många deltagare imponerades av 
des av vår TP 84:a. Fällning genomför Helikoptrar de visningar som genomfördes av 
des av den nyutvecklade "jägarpack HKP 10:a n. Vår höga klass på vår 
95" med gott resultat. Det är impone
rande att se en glasfibercontainer på 
700 kg komma neddalande under tre 
fallskärmar och landa inom målrutan 
på 150 x 150 meter. 

Den gedigna erfarenhet som våra 
två Hercules-besättningar ur F 7 (in
klusive stödet av två man ur FJS, 
armens Fallskärmsjägarskola, för han
terning av fallskärmsmaterielenl besit
ter, ledde till att samtliga företag 
kunde genomföras utan problem. Vår 
varnings- och motmedelsutrustade 
Hercules (med markeringar från 136 
företag till Sarajevol rönte en hel del 
uppmärksamhet under övningen. - Ett 

Internationell medie
bevakning - intervju 
med SACEUR:s gene
ral G. Joulwan. 

T h: Våra två Her
cules-besättningar 

(ur F 7) blev svensk
historiska i PFF

sammanhang. 

I helikopterdelen deltog två UH-1 D 
(Bell 204) från Tyskland, en 5-61 Sea 
King från Danmark och vår svenska 
HKP 10 ur F 21. I marinövningen del
tog dessutom en svensk HKP 4 ur 12 . 
helikopterdivisionen och en dansk 
LYNX med basering i land samt ytterli
gare ombordbaserade helikoptrar på de 
större fartygen. Övningen omfattade 
flygräddning, "Search And Rescue", 
evakuering av sårade "Medevac" och 
VIP-transporter. Vädret gjorde att 
ungefär 70 procent av planerade flyg
företag kunde genomföras. 

Våra två besättningar ur F 21 och 

utrustning väckte beundran. 

Intryck 

Trots tidvis besvärligt väder har COO
PERATIVE JAGUAR AIR 95 genomförts 
med hög flygsäkerhet och goda resul
tat. Övningen har bevisat att partner
nationer kan uppträda ti Ilsammans 
med NATO i gemensamma flygöv
ningar och att de förberedelser som 
genomfördes i övningsplaneringen var 
ti Ilfyllest. Vi har gjort vä rdefu Ila erfa
renheter under övningen, inte enbart 
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Foto: Peter Larsson 

foto: Peter ~rssQn 

genom våra flygföretag, utan i ännu 
högre grad genom de tillfällen till 
informationsutbyte som erbjöds. 

Utöver formella briefingar av varje 
deltagande nation har en mängd in
formella möten genomförts. Ingående 
diskussioner om uppgifter, utbildning 
och utrustning har följts av demon
strationer i cockpit och slutligen flyg
ning med varandra. Detta har varit 
ytterst givande för våra besättningar 
och observatörer. Övningens omfat
tande sociala program har ytterligare 
förstärkt denna process och aktivt 
bidragit till det yttersta målet ömsesi
dig förståelse och vänskap. Många 
kontakter har knutits som kommer att 
leva under lång tid framöver. Härige
nom har COOPERATIVE JAGUAR AIR 
95 verksamt bidragit till att skapa ett 
Partnerskap För Fred. 

Kanske står Sverige som värd för en 
PFF-övning 1997? • 

Ovan: Interiör 
från danska trä
ningscentret för 
operationsled
ning. 

T h: Brittisk Lynx
helikopter tränar 
bordningsmanö

vermed HMS 
"Cardiff". 

I PFF-övningen deltog också två HKP 10
besättningar, ur F 15 och F 21. 

Foto: Peter Larsson 
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