
Flygvapnets nya simula setts till överste och chefför Ble

toranläggning för luft
strid, SimCenter - inhyst 
hos Flygtekniska försöks
anstalten (FFA) i Ulvsun
da/Bromma - stod den 1 
april klar för invigning. 

Efter sedvanlig ceremonibands
klippning, inför representanter 
för det militära etablissemanget 
samt försvarsdepartementet och 
försvarsindustrin m fl, vidtog de
monstration aven simulerad 
luftstrid. 

ÖB fick nöjet att ensam tam
pas mot en stjärnrik tregrupp ur 
flygvapnet och FMV. Av någon 
outgrundlig anledning lyckades 
OB som angripare tränga ige
nom det mötande svenska jakt
skyddet. På den stora väggskär
men kunde å
skådarna se 
hur en efter en 
av Gripen-jakt
planen sköts 
ned av den "le
de fi". - Men 
då har ju inte 
ett ord sagts om 
förutsättn i ng
arna för anfal
let och för
svarsstyrkans 
förmåga ... 
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Med den nya simulatorn kom
mer man att utveckla taktik och 
utvärdera vapen- och telekrigs
system. Efter fortsatt utveckling 
av simulatoranläggningen kom
mer produktionsstart att ske vid 
årsskiftet 1998-99. Successivt in
förs förbättrad presentation och 
vassare radar- och telekrigsmo
deller. 

ÖB simulatorinstrueras. 

•• Från och med den 1 april 
är överstelöjtnant Kjell Palm (ti
digare vid f1ygvapenledningenl 
chef för SimCenter. När invig
ningen ägde rum den 2 april 
fanns dock den tidigare chefen, 
överstelöjtnant lennart Petters
son, kvar vid centret ... som spel
ledare. Inte förrän på eftermid
dagen denna dag fick han svart 
på vitt, att han av regeringen ut-

I år firar c/SM sina livs
kraftiga 50 år. Vem .. ? 
Vad står c/SM för och 
vad är dess syfte? Läsa - en ' otts ed iftll 

kampsförbund) deltar på För
svarsmaktens uppdrag i ett 15-tal 
internationella mästerskap. 

Huvudaktiviteten i årsjubileet 
var undertecknandet av ett "Mis

medlemsländerna blev sport"/vänskap ge
Belgien, Danmark, nom idrott. 
Frankrike, Neder
länderna och Lux •• Idag på 
emburg. " 50-årsdagen" 

CISM:s motto är har CISM 117 
att bidra till att vid medlemsländer 
makthålla freden - är därmed en 
genom att samman av världens största 
föra militär idrotts organisationer för 
personai från hela värl- el itidrott. Alla sport
den till mästerskapstävlingar. grenar står på meyn - alla 
Därigenom kan avsikten att utom bilsport plus några till. 
bidra till vänskap och förståelse Vår svenska (snart 90-åriga) 
mellan individer och länder moderorganisation SMI (Sveri
uppfyllas - "Friendship through ges militäridrotts- och mång-
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kinge f1ygflottilj/F 17 från och 
med den ... 1 april. 

Lennart Pettersson, som dit
tills varit den drivande kraften i 
detta simulatorprojekt, är helt 
övertygad om att flygning snart 
blir ett komplement till simula
torträningen. Han tror, att det 
snart räcker med att göra smär
re luftturer med de riktiga flyg
planen, bara för att testa om er
farenheterna från simulatorn 
stämmer med verkligheten. 

- Flygvapnets bästa taktiker 
kommer framgent att driva alla 
övningar i simulator. Det är de 
som blir "krigarna". I simulatorn 
behöver man dock inte ta hänsyn 
till restriktioner av typ minkfar
mar, civilflyg, fåglar och master. 

- Dessutom är det nödändigt 
att få in telekrigsfunktioner i si

mulatorn. Te
lestörn i ng är 
en realitet som 
måste övas 
ofta, avrunda
de Lennart Pet
tersson innan 
han for för att 
ta befälet över 
F 17:s fram
tidsinriktade 
personal. • 

Jahn Charle"il/e 

rens frågor kräver att 
klarhet ges. 

ClSM är en fransk förkortning av 
Conseil International du Sport 
Militaire - Det internationella 
militära sportrådet, ungefär. Det 
handlar således om en interna
tionell organisation för militär 
idrott i 01 ika former. Sverige är 
sedan 1949 medlem däri. 

Den officiella starten för verk
samheten ägde rum några år 
efter det andra världskrigets slut, 
den 18 februari 1948 i Nice. 
Ordförande blev den drivande 
fransmannen Debrus. De första 

sion Statement", vilket ägde rum 
den 15 april hos CISM:s general
församling i österrikiska Baden. 
För Sverige undertecknade vår för
svarsminister Björn von Sydow. 

Den störste idrottsmannen i 
CISM:s historia är svensk. Han 
har individuellt erövrat tio mili
tära VM-guld och en olympisk 
bronsmedalj. I flygfemkamp re
spektive modern femkamp. Han 
är Viggen-pi lot och idag chef för 
Blekinge flygflottiljIF 17. len
nart Pettersson är hans namn. 

Med bävan väntar vi nu på 
Norges nästa drag... • 

Jahn Char/elli"e 
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välj sedan Gripen. 

Alla som har PC och 
programvaran Netscape 
ska ha möj Iighet att 
kunna se denna hemsi
da. • 

53 

http:www.saab.se
http:talf�rsvaret.Du

