MINNESKORT
Hemvärnsgruppchef 2002
Fastställt enligt TFD 02023
Minneskort Hemvärnsgruppchef är ett stöd för Dig som tjänstgör som gruppchef eller
ställföreträdande gruppchef.
Du finner ett mer omfattande underlag i FMR och SoldF.

Orientering

Marsch

1.
2.
3.
4.

1. Orientering
2. Indelning, gruppering, uppgifter
3. Marschmål
4. Marschväg
5. Ledning (ch)
6. Raster
7. Återsamlingsplats
8. Samband
9. Utrustningens ordnande
10. Åtgärder vid påskjutning
11. Marschfärdiga kl ...
12. Slut! Frågor? Repetera!

Tid meddelas
Vi befinner oss ...
Norr är över ...
Beskrivning av terräng, terrängmodell, benämningar och typ av terräng.
5. Fi verksamhet (upptäckta mål)
6. Vår verksamhet bat/komp
7. Vår uppgift.

Markstridsberedskap
1 = Hela förbandet
2 = Halva förbandet
3 = Personal för bevakning och utlösning av fast eld
4 = Personal för bevakning

Tid

Utrustning

≤ 15 Utrustningen får ej tas av
≤ 30 Ytterplagg får tas av
≤ 30 All utrustning får tas av

Lägesangivning med
RT-nät
•
•
•

•

Ange nr på ÖST-VÄST linjen under
punkten (X-koordinaten) (89)
Avståndet mellan linjen och punkten i tiondelar av rutan (5)
Ange nr på NORD-SYD linjen till
vänster om punkten (Y-koordinaten)
(17)
Avståndet mellan linjen och punkten i tiondelar av rutan. (8)

Samband
Passningsalternativ:
1 = Ständig passning
2 = Första 5 min var 15:e min
3 = Första 5 min var 30:e min
4 = Första 10 min varje timme
5 = Enligt särskild order
Sändningsplats:
HÖGT-FRITT-BLÖTT och uppträd
aktivt

Exempel enligt ovan X 895 Y 178
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Exempel över åtgärder på samlingsplats
före framryckning till objekt
• Förste hvman som anländer: Post.
• Fordon ställs så att de ej upptäcks från väg (motsv).
• Lasta gruppens materiel i ett fordon (efter hand).
• Förbered framryckning mot objektet med gruppen.
I brådskande lägen kan Du tvingas att börja lösa uppgiften med del av denna. Du
kan inte alltid räkna med att gruppen hinner bli fulltalig.
• Gör FÄRDIGA TILL STRID.
• RASSOIKA före utgåendet.
• Om det är viktigt att snabbt få observation mot objektet, kan två man tidigt utgå för
att lösa detta utan att invänta övriga (ställ spaningsuppgift till dessa).
Observationsplatsen skall vara förberedd och fortsatt framryckning sker över den.
• Posten vid samlingplatsen orienterar chef att framryckningen startat.
• Vid framryckning mot objektet är det lämpligt att rycka fram med spanare och chef
i täten. Ev utnyttjas hundpatrull. Därefter kommer stf med resten.
Detta ger större handlingsfrihet för agerande än två lika stora omgångar.
Framryck växelvis med eldunderstöd i närheten av objektet.
• Materielen tas fram till objektet så fort säkerheten medger detta.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Vapnen laddade
Magasin påfyllda
Kontroll skyddsutrustning
Kontroll första förband
Fylld dricksflaska
Personlig maskering
Klädsel anpassad
Urinblåsa och tarm tömda

Exempel på åtgärder
vid framkomsten till objektet
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

11.

12.
13.

Avdela eldunderstöd för dem som rycker fram och säkrar terrängen runt objektet.
Sätt ut post (skyddsvakt) och spärra infarten tillfälligt (förkortad postinstruktion
BSÖ).
Undersök om objektet utsatts för åverkan eller sabotage.
Avvisa/omhänderta obehöriga inom objektets område.
Orientera övriga vid samlingsplatsen att ni säkrat terrängen.
Tilldela eldställningar (eldområden).
Eldförberedelser (utgångspunkter för målangivning).
Sätt ut poster (OBSLÖSA) och ställ i ordning infarten för kontroll av fordon, (inta
förberedda eldställningar enligt stridsplan vid ordinarie objekt.
Sätt ut poster/skyddsvakter).
Orientera om det aktuella läget och när övriga i förbandet kan komma.
Se till att fordonet med gruppens materiel kommer fram.
Om möjligt koppla upp sambandet till högre chef och rapportera.
Har Du ej samband på telefon eller radio använd ordonnans.
Påbörja fältarbeten.
- Gräv skyttevärn (inledningsvis liggvärn).
- Ta bort skyddslocken på redan befintliga värn och töm på ev vatten.
- Utför planlagda larmmineringar och bevakningslarm.
- Skottfältsröj efterhand som tiden medger.
Öva gruppen att besätta ordinarie eldställning och skyddsställning.
Genomför utgångspunkter för målangivning.
Fortsätt ev med att öva växel- och alternativ eldställning.
Beordra gruppens sjukvårdsman att ordna samlingsplats för skadade.
Övergå snarast till posttjänst (skyddsvaktstjänst) så att övrig personal kan fortsätta med fältarbeten, förläggningsarbeten m m.

3

Postinstruktion

Orientering (fi, egna)
Bevakningsområde (gr vä,gr hö)
Sätt att tillkalla chefen
Lösen
Öppna eld (om fi når ...)
Ställning och utrustning
Avlösning (oregelbundet)
Vid tillfällig post ska minst BSÖ enligt
ovan ges.

Åtgärder i sluten del
(Förläggning)

Utgångspunkter för
målangivning

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1.
2.
3.
4.
5.

Igelkott
Eldställningar
Beredskap
Sambandstjänst
Eldöverfallsplats
Inpassering (väg, tecken)
Kommande verksamhet (revelj)
Patrull (ved, vatten, spår)
Förläggning (plats, latrin)
Återsamlingsplats (var, riktning)
Eldning
Materielvård
Utspisning
Postlista

6.

Observation
UP för målangivning
Rakt fram: ”Huset, 150”
Snett vänster: ”Trädet, 300”
Snett höger: ”Stenen 100”
(Svårförklarat: Ex ”Stenen till höger
om trädet kallas stenen”)
Provanläggning:
”Huset!”
”Sikte?”

Stridställning
Gruppens stridsställning omfattar eldställningar och skyddställningar för de enskilda
hemvärnsmännen.
Bredden på en grupps stridsställning är minst 50 meter.
Mellanrummet mellan gruppernas stridställningar bör vara 50 meter för att minska
verkan av fiendens eld.
Växeleldställning ordnas så att man från den kan lösa samma uppgifter som från ordinarie eldställning.
Från alternativ eldställning löses en annan elduppgift än från ordinarie eldställning
eller växeleldställning.
˘˘1
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De enskilda hemvärnsmännens (omgångarnas) skyddställningar ordnas i eller i omedelbar anslutning till eldställningarna.
Om det ordnas en gemensam skyddsställning (skyddsrum), bör avståndet till
eldställningarna ej överstiga 30 meter.

Tilldelande
av eldställning
1. ”Karlsson och Persson eldställning
här.
Eld mellan ... och ... Repetera!”
(”Jag och Persson...”)
2. ”Förbättra eldställningen”
I brådskande läge, kommendera:
”Eldställning”

Försvar
1.
2.
3.
4
5.
6.
7.

Eldställning
Observatör
UP för målangivning
Skaderapport
Amrapport (utjämning)
Fienderapport
Rapport till chefen

Eldkommando
1. Vilka: ”1:a grupp el/vapen, framryckande!”
2. Målangivning: ”Trädet,
framryckande!”
3. Eldöppnande: Samtidigt eldöppnande (Ev tillägg: antal skott)
”Anläggning!”
”Eld!”

Eldöverfall
1.
2.
3.
4.

Orientering
Indelning, gruppering, uppgifter
Framryckning
Eldöppnande (ammunitionsinsats,
skjutavstånd, målval och eldställning)
5. Tillbakaryckning
6. Återsamlingsplatser
7. Skydd
8. Samband
9. Ledning (ch)
11. Om företaget upptäcks
12. Slut! Frågor? Repetera!

Förberedelser vid
förflyttning
Kommando: ”Förflyttning!”
1. Sluta skjuta
2. Säkra vapen och ta skydd
3. Ändra till grundsikte
4. Sätt i fullt (fyll på) magasin
5. Ladda kulsprutan med kassett
6. Ta tillvara patroner och magasin
7. Stäng väskorna
8. Ta eller fäst verktyg (vid sidan)
Minnesregel: SKYDD! SÄKRA!
SIKTE! VÄSKA! VERKTYG!

Målangivning
1.
2.
3.
4.

Utgångspunkt
Riktning
Sidmått (hand/fingrar)
Typ av mål (skyttar, ksp)
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Exempel på övergång av bred passage

2
5
6

11
3
4

1 = Spaning
2 = Understödet grupperas
3 = Snabb framryckning av 1. omg
2. omg skyddar
4 = Observation, understöd, skyddar
5 = Snabb framryckning av 2. omg
6 = Återsamling

Chef

Stf

Hvman

Exempel på övergång av smal passage

4

2

3

1

1 = Linje – ”lyssna”
2 = Alla över samtidigt
3 = Skydd/Stillhet, lyssna
4 = Återsamling

˘˘1
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Rörlig spaning
Exempel på uppgifter
”Spana mot A. Finns fi vid A?
Rapport här inom 45 minuter.”
• ”Spana över B mot C. Finns fi vid
C? Åter senast 0400.”
• ”Spana 700 m i kompassriktning
1400. Är fi grupperad?
Rapport här inom två timmar.”
• ”Spana inom D-E-F-G. Finns fi
inom området? Rapport senast
2300.”
•

Fast spaning/
ytövervakning
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Oplats
Växelplats på oplats
Uppgift på oplats
Viktiga mål
Rapportering
Sambandstjänst
Materiel, klädsel
Avlösning

Se även Åtgärder i sluten del, sid 4

Alltid
Stund (tidsnummer)
Ställe (plats, upk, ri, avst)
Styrka (antal)
Slag (typ/modell)
Sysselsättning (aktivitet)
Symbol (märkning, nummer, färg)
Sagesman (vem som gjort iakttagelsen)

Vid behov
Sedan (vad patrullen gör härnäst)

Åtgärder vid rast
1. Skyddad plats, dold (om möjligt vid
vatten)
2. Runtomkringförsvar (igelkott)
3. Post, uppgift till posten
4. Förstärk klädsel
5. Ange tid för rasten
6. Vad kan utspisas (ev)
7. Orientera gruppen var vi befinner
oss, marschmål
8. Kontroll av skador
9. Kontroll av utrustningen
10.Vid behov sök samband med högre
chef
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Stridsgrupperingsformer
3,5 m
1. omgången
Skytteled

2. omgången

Då risk för sammanstöt är ringa, då
terrängens skydd och minfria
områden kan utnyttjas.
I minerad terräng rycker gruppen i
regel fram på skytteled.

”(0.hvgrupp!)” (Vid....!) Mot...!) (Med
språng!) osv
”Skytteled på stället!”
(Skytteled framåt)
Avstånd ändras på kommando: ”00
meters avstånd!”

Skyttesvärm
(Övergång från skytteled)

20 m

1

”(0.hvgrupp!)” (Vid....!) Mot...!)
(Med språng!) osv
”Skyttesvärm på stället!”
(Skyttesvärm framåt)
2

˘˘1

Då läget kräver ökad eldberedskap
och utspridning (skydd mot
fiendens eldverkan)
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Avstånd (lucka) ändras på kommando: ”00 meters avstånd!” (00
meters lucka!)

Skytteplog
10-20 m
3,5 m

3,5 m

Ytterligare ökad eldberedskap i fronten.
Förberedelse för skyttelinje.

”(0.hvgrupp!” (Vid...!) (Mot....!) (Med
språng!) osv ”Skytteplog på stället!
(Skytteplog framåt!)

Skyttelinje

5m

I tät skog, och vid framryckning då hög
eldberedskap i fronten krävs och då
risken för minor är liten.

”0.hvgrupp!” (Vid...!) (Mot...!) (Med
språng!) osv
”Skyttelinje på stället!”
(Skyttelinje framåt!)

Om det finns behov av högsta eldberedskap i fronten, framrycker gruppen växelvis med omgångarna.
”(0.hvgrupp) omgångsvis framåt!” eller ”1. omgång färdigställning! 2. omgång
framåt!”

Kom ihåg att gruppens former alltid skall anpassas efter • fienden
• terräng
• uppgiften.
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0

Max skjutavstånd

100

200

300

400

500

600

Kpist
Ak 4
Ak 4 m klarsikte
Ksp 58
Projektilbana pskott 86
50 m

100 m

150 m

200 m

250 m

0,1 m
0m

1,6 m

0,2 m

siktlinje

0,6 m

Projektilbana slpsgr till grg 48 (sikte 200 m = stridssikte)
0,7 m

0,5 m

0,6 m

0 m
siktlinje

50 m

100 m

150 m

200 m

Ak 4 och ksp 58 kulbanor vid olika siktesinställningar
m
1,0
0,6
0,2
50

Avstånd

100

150

200

250

300

350

400

450

Ak 4 och kspskytt – kom ihåg:
Vid skjutavstånd

rikta

använd sikte

250 m
350 m

300 m
400 m

under
önskad
träffpunkt

15 cm
20 cm

Kpist kulbanor vid olika siktesinställningar
m
1,4
1,0
0,6
0,2
Avstånd

50

100

150

200

250

300 m

Ak 4 och kspskytt – kom ihåg:

˘˘1

Vid skjutavstånd

150 m
250 m
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rikta

använd sikte

200 m
300 m

30 cm
70 cm

under
önskad
träffpunkt

500 m

Framförhållning

Ungefärlig framförhållning på 100 m

Ak 4, ksp 58

Vindavdrift

m
400

1 2 3 dm

Riktlinje

m
400

1 2 3 4 5 6
300

300

1 2 3
200

1 2 3 4

1

150

m
400

300

2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

12

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

12

14

200
1 2 3 4

1 2 3

Mätavstånd

100
Mätavstånd

1 2 3 4 5 6 dm

200
1 2

150

Riktlinje

Projektbana kpist

1 2 3 4 5 6 7 8
150

100

1 2 3 4 5

Mätavstånd

Riktlinje

Projektbana ak 4 och ksp 58
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Allt klart Uppfattat
Handen hålls i höjd med huvudet.

Framåt Öka hastigheten
Armen sträcksuppåt och fälls
framåt i marschriktningen en eller
flera gånger

Var försiktig!

Lägg om elden
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Halt
Avsaktning

Fiende synlig
Vapnet förs långsamt fram och tillbaka upprepade gånger i riktning
mot den upptäckta fienden

Armen sträcks uppåt i tre gånger
˘˘1
i snabb föjd. Om så behövs
upprepas tecknet med korta
mellanrum

Samband söks

Avbryt, Avbryt – eld
upphör

Förflyttning i utpekad
riktning

Samling
Upprepade svängningar

Eld mot mål i utpekad
riktning
Armen sträcks och böjs
upprepade gånger

Behov av ammunition
Upprepade svängningar. Behövs
ammunition för understöds-eller
pansarvärnsvapen-sväng med
ammunitionsemballage för det
vapen det gäller
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Avvisa, avlägsna och omhänderta
•

Du får omhänderta person som
– vägrar att avlägsna sig
– vägrar att på begäran lämna uppgifter om sin identitet eller lämnar uppgift
som skäligen kan antas vara oriktig
– vägrar att på tillsägelse underkasta sig kroppsvisitation eller undersökning av medförd egendom.

•

Är avvisande eller avlägsnande ej tillräckligt, får personen omhändertas.

Gripande
•

Du får i brådskande fall gripa personer
– som skäligen kan misstänkas för spioneri, sabotage eller förberedelse till
sådant brott
– enligt ovanstående som flyr från skyddsobjektet.

•

Du får även lägga beslag på föremål som personen för med sig.

Skälig misstanke = säker grund för misstanke mot viss person

Lydnad
En skyddsvakt är skyldig att lyda order som en polisman meddelar i samband
med att en gripen/omhändertagen överlämnas till polisen eller i samband med att
beslaget gods överlämnas.

Rapportering
•

Alla åtgärder ska omedelbart rapporteras till chef (polis, MP).

•

Alla åtgärder som vidtages ska dokumenteras i en insatsrapport.

˘˘1
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Skjutvapnens användande
Skall Du öppna eld med Ditt eldhandvapen beaktas:
• Grundregler
– som en yttersta utväg,
– andra medel otillräckliga,
– skall kunna anses försvarligt.
• Nödvärn
– svårare våld mot Dig själv eller annan person (t ex hot med skjutvapen,
yxa, kniv eller annat farligt föremål),
– hot som innebär trängande fara för svårare våld.
• Omhändertagande/gripande
– enda möjligheten är att omhänderta/gripa den som flyr, efter att ha:
• utövat svårt våld eller
• utfört angrepp, som kan orsaka allvarlig skada.
• Rymning
– gripen/omhändertagen person rymmer och Du vet att han är starkt miss
tänkt för grovt brott (t ex mord, mordbrand, grov misshandel, sabotage och
spioneri).
• Varning, risker
– tänk på risker för utomstående (person som befinner sig i närheten),
– ge tydligt varningsrop,
– om möjligt, skjut ett varningsskott.

Begrepp
Bevaka =

observera, rapportera, varna, försvåra
fi framträngande

Skydda =

hindra fi (sabotagegrupp) att ingripa
mot angivet objekt/verksamhet

Försvara =

hindra fi (mindre ll) att ta angivet terrängavsnitt eller knutpunkt

Ytövervaka =

inhämta och delge info om fi verksamhet m m inom angivet område
15

˘˘1

16

M7741-180202 M Hvgrpch 2002

