
Plutonorder, Adam Qvintus
 Orientering

1.1 Motståndaren
Den fientliga undsättningstyrkan består av element ur den sovjetiska VMF och VDV förbanden
samt resurser från den sovjetiska flottan. Fientlig flyg förväntas även undsätta fienden styrka
med attack flyg från deras baser i Kaliningrad och de baltiska staterna. Fiendens markstyrkor
består av motoriserade och mekaniserade förband som använder sig av BTR-70, BMP-2 samt
lättare transportfordon. Fienden har även tillgång till luftburna förband som använder sig av
Helikopter.

Fienden förväntas redan agera inom svenskt territorium detta förväntas vara fientliga sabotage
förband och andra aktörer. Vi misstänker att de har beordrats till platsen med oklart syfte.
1.2 Andra Parter & Civila
Civila
Det bedöms inte finnas några civila eller andra parter bakom fiendens linjer.
1.3 Egna Förband
Cesar Qvintus, 12. MP pluton samt STAB platsen har blivit bekämpade av fienden.

Fler förband har fått order att anlända till området men det kommer ta tid innan de anländer. I
nuläget befinner sig vårat kompani utspritt i operationsområdet.

Bertil Qvintus har grupperat på den västra sidan av frontlinjen. Bedriver försvars och
störningstrid.

362. hemvärnsinsatskompaniet har anlänt och förstärkt den östra flanken.

Samtliga Robotbatteri är utslagna av fienden.
1.4 Terräng, Väder, Sikt
Terrängen är svensk skärgård, kuperad och snårig. Bebyggelsen är sparsam och spridd
längs små grusvägar. Det är mörkt, men ljusförhållanden förbättras allt eftersom.
1.5 Understöd
4x Gruppbåt

 Uppdrag
2.1 Uppgift
Bedriv störninstrid bakom fiendens linjer i syfte att försärma fienden stridsförmåga och försvåra
fienden bärgningsarbete av U-137

- Attackdykarnas uppgift är att placera sprängmedel på fientliga landstigningskepp i syfte att
förhindra fiendes reträttväg.



- Anfall och stör fiendens HQ grupperat nära landstigningsplatsen.
- Fiendens har grupperat en logistikkonvoj ett par kilometer söder om frontlinjen. Bekämpa om
möjligt i syfte att störa fiendens logistikmöjligheter.
- Stör fiendes bärgningsarbete genom att beskjuta fientliga skepp i området med medhavda
pansarvapen.
2.2 Insatsregler
Vi följer krigets lagar och undviker att skada civil infrastruktur.

 Genomförande
3.1 Målbild
De ryska trupperna har blivit störda från att agera fritt i området, dess logistikskonvoj
har tagit förluster och ryska truppernas möjlighet att dra sig ut har skurits av.
3.1 Beslut i stort
Inledningsvis
Uppsittning i båtarna och påbörja färden mot fientligt område. Undvik bli upptäckta så
långt som är möjligt.
Därefter
Plutonen landstiger Landstigning Bertil, därefter innästlar mot logistikskonvoj. En
grupp tar Stridsställning Bertil, andra rör sig bakom och tar Stridsställning Adam för
att göra eldöverfall mot konvojen.
Slutligen
Urdragning mot ÅSA 3 för omgruppering och förberedning av nästa mål.
Omfall
Bedöms Landstigning Bertil oacceptabel används Landstigning Adam istället.
Om övermäktig motståndare möts eller flertalet skador tas, drar vi oss ur mot närmaste
ÅSA.
3.2 Riktlinjer
Eld ges som svar på fiendeeld eller efter högre chefs order.
3.3 Beslut gruppvis
Erik Adam
Inledningsvis
Uppsittning i båt, påbörja därefter färd mot Landstigning Bertil.
Därefter
Landstig och innästla till Stridsställning Bertil, förbered eldöverfall mot logistikskonvoj.
Slutligen
Efter genomfört eldöverfall, dra er ut mot ÅSA 3 för omgruppering av plutonen och förberedning
av nästa mål.
Omfall
Om övermäktig motståndare möts eller flertalet skador tas, drar er ur mot närmaste
ÅSA.
—



Filip Adam
Inledningsvis
Uppsittning i båt, påbörja därefter färd mot Landstigning Bertil.
Därefter
Landstig och innästla till Stridsställning Adam, förbered eldöverfall mot logistikskonvoj.
Slutligen
Efter genomfört eldöverfall, dra er ut mot ÅSA 3 för omgruppering av plutonen och förberedning
av nästa mål.
Omfall
Om övermäktig motståndare möts eller flertalet skador tas, drar er ur mot närmaste
ÅSA.
—
Gustav Adam
Inledningsvis
…
Därefter
…
Slutligen
…
Omfall
…
—
Helge Adam
Inledningsvis
Uppsittning i båt, påbörja färd mot Landstigning Olof.
Därefter
Innästla mot fientliga landstigningsskepp vid södersta spetsen av udden, spana efter fienden i
området och planera utslagning av fientliga landstigningsskepp. Genomför planen.
Slutligen
Urdragning mot ÅSA 3. På vägen dit, spana efter fientlig stabsplats i området söder om ÅSA 3.
Sök kontakt med resterande pluton, vänta antingen vid ÅSA 3 eller dra er mot eldstrid om
hörbart.
Omfall
Anses det omöjligt att närma sig landstigningskeppen utan att bli upptäckta, spana mot
området och sök kontakt med resten av plutonen för att avlägga spaningsrapport.
Eget initiativ kan tas för att störa fienden i området om det anses att detta inte kommer störa
egna plutonen och det finns tid till detta.
—
Adam Qvintus (Plutonstab)
Inledningsvis
Uppsittning i egen båt, färd mot Landstigning Bertil.
Därefter
Leder eldöverfallet av logistikskonvoj bakom Erik Adam.



Slutligen
Urdragning mot ÅSA 3 för omgruppering och förberedning av nästa mål.
Omfall
Om övermäktig motståndare möts eller flertalet skador tas, drar er ur mot närmaste
ÅSA.
—
AQ RÖD (Plutonsjukvård)
Inledningsvis
…

3.4 Samband
Plutonnät
50mhz
Reservnät
60mhz
4.0 Bilagor
Se nedan








