ILSTAFD deltagelse i DDIV øvelse Saber Knight – hvorfor nu det?
(Af oberstløjtnant Søren Grøndal Høst, chef for Ildstøtteafdelingen ved Hærens Kamp- og Ildstøttecenter.)

”Ro i OPSC!!! Seneste melding fra Danske Division er at fjenden vil luftlandsætte minimum bataljonsværdi om
overgange i River GAUJA mhp. at skabe forudsætning for det videre angreb mod syd”.
Scenen er 2. Brigades (BDE) Operationscenter (OPSC) under øvelse Saber Knight. 2 BDE har netop optaget Iron
Wolf BDE og dele af 56. US BDE. 2 BDE har iværksat første fase af en henholdende kamp (HHK) med tre
bataljoner (BTN) i front. De to optagne BDE er i 2 BDE rum og skal begge tilbage over River Daugava. Fjenden
har luftoverlegenhed. I 2 BDE OPSC og ildstøttecellen (Joint Fire Coordination Center (JFCC)) fra 1. Danske
Artilleriafdeling (1 DAA) styrer ildstøtteofficeren sine ildstøtte kolleger. Rådig ildstøtte gøres op i ft. det
forventede behov. Der koordineres med nabo BDE (1 BDE) og de to optagne BDE f.s.v.a.
ildkontrolforanstaltninger (Fire Support Coordination Measures (FSCM)) og hvorledes der kan gives frihed til at
påkalde ildstøtte i 2 BDE rum. BDE Ingeniør Officer (BIO) og BDE Logisik Officer (LOGO) varsles idet de er tildelt
observatører til deres installationer i BDE rear area. Det er disse observatører som påtænkes først at bekæmpe
LULA. Forward Air Controller (FAC) i JFCC koordinerer luftrummet og luftstøtte i samarbejde med et integreret
Air Control Element (ACE) fra Flyvevåbnet. Den komplekse situation håndteres i tråd med nedfældede
procedurer, som er indøvede forud for øvelsen som led i DDIV og BDE træningscyklus.
Fra 1. til 12. Juni 2015 deltog Ildstøtteafdelingen (ILSTAFD) fra Hærens Kamp- og Ildstøtte Center (HKIC) i DDIV
øvelse Saber Knight 2015. Øvelsen fandt sted i Litauen og var en Command Post Exercise (CPX), hvor DDIV
skabte rammen om træning af brigadestabe fra USA, Litauen, Letland, Estland og Danmark. Den taktiske
ramme var Mobile Defence og den overordnede målsætning med øvelsen var at træne brigaderne i føring (og
sekundært planlægning) og herunder øvedes en række del-målsætninger af mere generel karakter, men også
funktionelle discipliner blev øvet. Inden for Joint Fires var Air Land Integration (ALI) og Targeting (TGT) udvalgt
som gennemgående fokus områder. Oven i de to meget komplekse emner blev brigadestabene selvsagt også
øvet i næsten alle aspekter i at sikre ildstøttens samordning med manøvren og indhentningsmidlerne. I alle
taktiske situationer og elementer gennem øvelsen (befalingsudgivelse, indøvelse, føring, den operative
ramme, overtagelse af kampopgaver mm) blev ildstøtte øvet specifikt gennem indspil, tildeling af midler,
koordination med naboer, skudordrer, møder mm – men også gennem en masse uformelle drøftelser mellem
ildstøttekolleger fra forskellige nationer og værn.
Udbyttet for de deltagende brigadestabe var stort, men øvelsen afslørede ikke overraskende også at fortsat
udvikling og modning af procedurer samt træning er nødvendig. Brigadestabenes ildstøtteceller blev samvirket
gennem indøvning af interne procedurer og dertil blev det enkelte stabsmedlem trænet og rutineret.
Ildstøttecellernes interaktion med den øvrige del af brigade staben (OPS, INTEL, LOG mm) blev også genstand
for indøvelse. Opretholdelse af en fælles situationsforståelse og et dynamisk beslutningsgrundlag for
brigadechefen viste sig at være en krævende opgave i en kompleks og hastig manøvrekrig. Brigadestaben tog
fra øvelsen med en masse erfaringer og punkter til fortsat udvikling. DDIV tog tillige derfra med en masse
erfaringer og visheden om at øvelsen havde været succesfuld, men også med bevidstheden om at det
(selvsagt) kræver et meget solidt setup at skabe en tilfredsstillende ramme for øvelsestagerne.
Hvorfor deltog ILSTAFD egentlig i øvelsen og hvad får vi ud af det? Der er flere svar på spørgsmålet, men
svarene tager afsæt i at HKIC og ILSTAFD skal betragtes som centre of excellence ud i ildstøtte bredt set. Vi er
ansvarlige for studie- og udvikling og vi er doktrinførende og ejer af national landmilitær ildstøtte doktrin på

alle niveauer. Vi bestrider dertil en række designeringsfunktioner i DDIV felthovedkvarter og er således
selvskrevne skulle DDIV rykke ud for selv at blive øvet, men også – som her – for at skabe rammen for
øvelsestagerne. Dette er i øvrigt helt i tråd med HKIC grundlæggende filosofi om at stabsmedlemmer (chefer
og sagsbehandlere) ved HKIC skal være involveret i alle dele af den cyklus der indebærer studie- og udvikling,
reglementsskrivning, kursusvirksomhed, uddannelse og inspektion / evaluering.

Chef DDIV, GM F. Mathiasen diskuterer kampens gennemførelse med Chef 1. Lettiske Brigade, OB M. Liberts under en såkaldt Combined Arms
Rehearsal under øvelse Saber Knight. Kilde: DDIV.

Operationalisering og udbredelse af moderne ildstøttedoktrin er således en væsentlig opgave for ILSTAFD. Det
sker bl.a. gennem reglementsskrivning, kursusvirksomhed, inspektion, briefinger og artikler – men det sker
også ved at være med til at skabe ildstøtterammen i fm DDIV aktiviteter. Sammen med faste medlemmer af
DDIV stab planlægger og gennemfører ILSTAFD fx ildstøtterelaterede dele af DDIV Branch Training, hvor de
affilierede brigade stabe diskuterer og træner ildstøttespecifikke emner.
På øvelse Saber Knight indledte vi med at gennemføre funktionelle temadage, hvor ildstøtte repræsentanter
fra de deltagende brigadestabe var samlet til doktrinlektioner, gennemgang af procedurer og undervisning /
drøftelse af specifikke discipliner – denne gang med fokus på ALI og TGT. Under gennemførelsen udgjorde
ILSTAFD deltagende personel ildstøtterammen for brigaderne og varetog roller i DDIV operationscenter og
ildstøttekoordinationscenter og agerede rådig rørartilleri, raketkastere og flystøtte.

Som det maleriske scenarie i starten af artiklen beskriver, så er moderne ildstøttedoktrin joint af natur på
næsten alle niveauer. Det er den grundlæggende fordi midler fra de tre værn typisk stilles til rådighed for
taktiske førere på DIV-, BDE-, BTN- og endda KMP-niveau. Derfor er det afgørende at ildstøtterådgivere og
deres ildstøtteceller på disse niveauer behersker rådgivning, planlægning, indsættelse og koordination af
midlerne. Evnen til at beherske joint ildstøtte på de lavere niveauer lærte Hæren dybest set på den hårde
måde gennem vores indsats i Afghanistan. Disse erfaringer er sammen med udviklingen internationalt
forankret i vores landbaserede ildstøttedoktrin og det er den vi udbreder og forankrer i en mere klassisk
manøvrebaseret krigsførelse med DDIV aktiviteter som ”lokomotiv”.
Så tilbage til spørgsmålet; ILSTAFD deltagelse i DDIV øvelse Saber Knight – hvorfor nu det? Som jeg har prøvet
at beskrive, så er svaret nok at 1) det er vores opgave og 2) vi har brug for at deltage for at vedblive at være
det ildstøttemæssige centre of excellence og dermed i sidste ende bevare vores raison d’etre.
Øvelse Saber Knight viste tilmed nødvendigheden af at kunne beherske moderne (joint) ildstøtte og at fortsat
udvikling og træning er nødvendig for at en moderne dynamisk manøvrekrig kan understøttes med effektiv og
koordineret ildstøtte.

