Besöket på F17 och Helikopterskvadronen.
Besöket ägde rum den 25 april 2012 och vi var 23 personer från föreningen som deltog.
Kapten Håkan Ejderbrand informerade om verksamheten och visade avslutningsvis Hkp 10,
Super-puman i hangaren.
Efter modifiering av helikoptrarna i Norge lastades de och utrustning ombord på två inhyrda
ryska transportflygplan An124. Båda helikoptrarna fick plats i ett flygplan och det säger något
om storleken på det. An124 är ett av världens största transportflygplan och kan jämföras med
det amerikanska C17.
Uppgiften är Medevac, dvs att transportera sårade och sjuka soldater till sjukhus i landet. Den
svenska styrkan består av 28 man som har 30 minuters insatsberedskap under dagtid och 6090 minuter under nattetid. Sedan starten har varje helikopter flugit ca 200 tim och ett till två
skarpa uppdrag per vecka har i genomsnitt utförts. Två kulsprutor och IR-facklor medförs
under uppdrag. Insats sker alltid med båda helikoptrarna där den ena säkrar området från
luften medan den andra gör räddningsinsatsen. Samverkan med USAs hkp Blackhawk och
tyska CH73 har utvecklats.
Basen Mazar-Shariff ligger i norra Afghanistan och utnyttjas av alla länder som har militära
trupper i Landet. Den bemannas av 8,5-9 000 personer och är inhägnad med murar runt hela
området. Besök i staden förekommer ytterst sällan med tanke på risken för anfall och attentat
av talibanerna. Det innebär att all tid disponeras för beredskap och för att lösa uppgifterna.
Alkoholförbud gäller i princip men varje person har rätt att köpa två öl per dag mot
uppvisande av kuponger. Personalavlösning skedde var annan månad och kapten Ejderbrand
är nu nere på sin tredje mission.
Under tiden har förbandet besökts av kungen, politiker och höga militärer. Hkp10
Superpuman avvecklas 1 april 2013 och ersätts då av de svenska nyinköpta Black Hawk
helikoptrarna. Beslut om upphörande av svenska militära insatser i Afghanistan har ännu inte
fattats av regeringen utan de pågår tills vidare.
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Uppdragen har skett med god flygsäkerhet och de svenska insatserna har skapat stort
förtroende för svenskt försvar och den kvalificerade utbildning som personalen har.
Boo-Walter Eriksson
Besöksplanerare

Här lite bilder som togs av Hans-Ebbe Lindskog. Andra bilder finns på hemsidan.
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