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Raggberedskap
Du skall alltid ha din charm inom räckhåll för att vara beredd att ragga.
Det gäller att öppna välriktad charm innan andra hinner före.
Lägre raggberedskap får du ha endast på order.

Risk för omedelbar sammanstöt
När omedelbar sammanstöt kan väntas skall
du kunna ragga på kortare tid än 1 sekund.
Ha alla sinnen på helspänn och håll
charmen i färdigställning.

Raggställning
Raggställning är den plats varifrån du skall kunna bekämpa fienden.
Om möjligt skall du vara skyddad mot andra som kan ragga. Sällan
kan du räkna med att någon utser din raggställning. På kommando
”Raggställning” eller om du själv upptäcker ett mål skall du själv snabbt
kunna välja en lämplig plats.

Växelraggställning

Alternativ raggställning

Växelraggställning är en
raggställning brevid din
ordinarie ställning men som du
löser samma raggningsuppgift.

Alternativ raggställning är en
raggställning brevid din
ordinarie ställning där du löser
en annan raggningsuppgift.
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Välj raggställning så, att du
• får fritt skottfält, barer är i det fallet olämpliga och du måste i sådant
fall skottröja först.
• skyddar målet för upptäck från andra som kan tänkas bekämpa det.
• kan lösa raggningsuppgiften.
Kan du dessutom
• få fienden att visa så stor
målyta som möjligt

När du inte raggar
• ta skydd,
• kontrollera din utrustning, en
öppen gylf eller en färsk
finne på näsan kan vara
förödande
• utnyttja varje tillfälle att
förbättra din raggställning
främst genom att
skottfältsröja men även
genom att avancera mot
strategiska punkter,
• fyll på glasen
• Observera för att snarast du
upptäckt ett nytt mål kunna
ge eld igen.

Målangivning
Om ni strider i grupp är det lämpligt att målange för att undvika
missförstånd. Det är emellertid alltid den som har angivit målet först
som äger rätt att bekämpa det först.
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1. När ingen förväxling av
målen kan ske ange direkt
2. Ange i andra fall målet i
förhållande till något
terrängföremål som inte kan
missuppfattas
Ex: Vid bartendern! Stora rattar!
3. Ange i förhållande till
utgångspunkter.
Ex: DJ:n! Höger! Hitom!
Brunett!

Val av mål
För att få så bra verkan som möjligt i målet är det viktigt att göra bra
förberedelser men utan att mista initiativförmågan. Erfarenheter från
strider visar att det i många fall kan vara en fördel om man inte har haft
tid att förbereda sig inför anfallet.

Flera mål kan beskjutas samtidigt med Ak men
vänta med att förbruka pansarskotten innan de
verkligen behövs.
De mål som är lättast att bekämpa är oftast de mängdvagnarna dvs de
som de finns gott utav men som inte är de senaste inom
spetsteknologin. Det senaste av stridsfordonen är oftast mycket svåra
att bekämpa, dels då fler slåss om att bekämpa samma mål, dels för
att din eldkraft oftast är för liten.
För att få bästa verkan i sådant
Skjut aldrig P-skott
mål måste grövre vapen
mot fronten på ett
användas. Inte ens med Robot
kan du säkert räkna med att slå
modernt stridsfordon!
ut målet helt.
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De mål som går att bekämpa med endast Ak är oftast inte värda att
slösa viktig tid på. Det är målen som kan bekämpas med P-skott som
är huvudmålen. Det kan emellertid vara bra för stridsmoralen att
soldaten får göra enkla eldöverfall för att få bekräfta sin stridsduglighet.
Slösa aldrig bort ett P-skott på sådana övningar.
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Anfall
Anfallet måste anpassas efter rådande förhållanden. Grundläggande är
eld, rörlighet och skydd. Anfall ifrån många vinklar.

Gott om tid
Vid gott om tid talar vi oftast om en tidigare känd fiende som anfallet är
helt inriktat på.

Förberedelser
• Rekognosera raggställningen noga.
• Välj om möjligt terräng där du kan anfalla ensam utan att riskera att
bli slagen. En förutsättning för en bra
terräng är att Fi kan tänkas framrycka där.
• Tänk igenom möjliga scenarion och var
förutseende.
• Skottfältsröj
• Skaffa dig erforderliga underrättelser om
fienden.
• Gör en stridsplan.
• Har du tid ska du även se till att du har
skyddade tillbakaryckningsvägar om
anfallet misslyckas.
• Ordna indirekt eld i god tid innan anfallet börjar. Den indirekta elden
• kan även ge en förevisning om dina möjligheter att slå fi.
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Kort om tid
Vid kort om tid kan det både handla om ett helt oväntat uppdykande
mål eller ett utvalt mål som dyker upp innan förberedelser eller
bekämpning med indirekt eld har skett.
Vid det senare fallet är det oftast svårt att nå riktigt bra verkan då man
inte vill förlora målet utan hellre vill omgruppera till växelraggställning.
Kommandot är då exempelvis: ”Vid Baren raggställning!”
Ett helt nytt uppdykande mål är oftast lättare att bekämpa. Eldöverfallet
går ofta över från anfall till överfall. Orsaken till detta är oftast den
överraskningseffekt eldöverfallet får. Soldaten vet att han har fria
tillbakaryckningsvägar och att kraven på honom inte är lika stora.

Anfall ett känt mål med samma kraft som ett icke
tidigare känt mål!

Striden
Syftet med striden är att bekämpa fienden snarast så mycket att
anfallet gör över till överfall.

Stridskeden
1. Fienden dyker upp - Vänta med att öppna eld innan du kan göra
verkan. Välj mål om det inte sedan tidigare är bestämt.
2. Ett kraftigt eldöppnande från din sida hejdar fienden - Fortsätt
eldgivningen för att fi inte skall kunna gå i skydd.
3. Du har bundit fienden i strid och måste hålla ut tills du får en
stridspaus där du kan ladda om.
4. Stridspaus - skaffa dig nya underrättelser och anfallsvinklar.
5. Genom din nya eld börjar fienden bryta sin motståndskraft - Tveka
inte i detta tillfälle att gå över till överfall. Glöm inte att hålla
tillbakaryckningsvägarna fria!
6. Fienden är bekämpad!

Anfallet bör snarast möjligt gå över från anfall till
överfall!
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Repititionsfrågor
1. Vad gäller för raggberedskap?
2. Vad innebär ”Raggställning”?
3. Vad gör du när du inte raggar?
4. Vad är skillnaden mellan alternativ och växel raggställning?
5. Hur målanger man?
6. Vem har rätt att bekämpa målet först?
7. Hur skall du välja målen?
8. Vilka olika typer av anfall finns det?
9. Vilka förberedelser bör du göra innan anfallet?
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Soldat och grupp
Grunden för striden är den enskilde soldaten. Striden föregås normalt
av stridspatrullering om lägst ett stridspar. Då målet är känt övergår
striden till att föras av den enskilde soldaten. Syftet är att i första
skedet kunna fördela målen och i andra skedet, när målen är fördelade
att undvika ”friendly fire”.

Stridspatrullering
Stridspatrullering utgår som regel från tänkt stridsställning. Målen
anges tydligt och fördelning görs helst redan nu. Var beredd på
omedelbar sammanstöt. Vänta inte - Tag initiativ, agera!

Exempel på åtgärder före utgåendet
R
Repetera uppgiften
Ta reda på allt som går att få reda på om fienden.
A
Avdela grupper om stridspar
Alla oavsett befattning bör få patrullera och rekognosera sin
tilltänkta stridsställning.
S
Sprit kan i många fall underlätta för att lösa uppgiften.
Dock bör man i rekognoseringsskedet vara så nykter att ingen
förväxling av målens värde sker. Sprit i fienden är oftast mer
effektivt än i dig själv.
S
Sup inte ännu.
Vänta tills Fi har identifierats och anfallet börjar.
O
Orientera fienden om vår närvaro
I
Ignorera alla fula fiender i initialskedet.
K
Kamma håret
För att inta högsta raggberedskap bör håret kammas, skjortan
sträckas innanför byxorna, alkohol införskaffas osv.
A
Ange målen
Effektiv målangivning utan risk för missförstånd är mycket viktigt
i strid i grupp
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Indelning, gruppering
En grupp som skall genomföra strid bör vara sammansatt av olika
specialister. Uppgifter och begränsningar bör vara utklarade innan
striden börjar. Följande specialister bör ingå i gruppen:
• Experten på tunga vapen.
Uppgift: -ta de tillsynes
ointagliga målen i syfte att
binda fiendens förband till
gruppen. Sidoförband kan
sedan bekämpas av den
övriga gruppen
• Tolk.
Uppgift: -tolka fiendens
uppträdande och rapportera
till övriga gruppen
• Gruppchef.
Uppgift: -Hålla samman
gruppen samt att se till att
”friendly fire undviks.

Expert på ”debriefing”
Uppgift: -förbandets vårdresurs.
Skall kunna snabbt debriefa
och vårda soldater som
förlorat en strid. Denna
person bör vara en med stor
egen erfarenhet och kan
vara en kvinna.
• Fotsoldater
Uppgift: -med stöd av
specialister anfalla utvalda
mål.

