Arctic Challenge Exercise 21: Att stärka de Nordiska relationerna.
(Krigsövningar i Bodö Norge, Kallax Sverige och Rovaniemi Finland.)
Ramstein Air Base,Tyskland.
US Sergeant Megan Crusher, USA:s flygvapen i Europa, Afrikas flygvapens Public Affairs.
USA:s stridsflyg F16-C och F16-D stridsflyg ”Fighting Falcon” och stridspiloter på uppdrag
av 52:a stridsflygavdelningen vid flygbasen i Spangdahlem, Tyskland har den 17 maj
anlänt till flygbasen i Kallax, Sverige, för att stödja Arctic Challenge Exercise 21 (ACE-21),
en Norgeledd flygstridsövning som äger rum i juni 2021 i de nordiska länderna Sverige,
Finland och Norge.
Förutom F16 stridsflygplanen kommer USA:s flygvapenreservs KC-135 ”Stratotanker” och
personal vid 459:e flygbränsleavdelningen från Andrews flygbas i Maryland, USA, att
operera från flygbasen i Rovaniemi, Finland. KC-135 ”Stratotanker” och personal från
100:e ARW-flottiljen har flugits in från RAF och Mildenhallbasen i England. Stridsflygare
som tillhör 435:e kontigentens försvarsstyrka från flygbasen i Ramstein, Tyskland, och den
multinationella högteknologiska träningsstyrkan från USA:s flygvapen i Europa och Afrikas
flygstridsstyrka vid den 19:e skvadronen för förberedande elektroniskt krigsunderstöd
planeras att delta från Kallax flygplats, Sverige.
Stridsövningar som ACE-21 bygger upp interoperabiliteten med allierade och partners för
att visa sin förmåga och skickar ett budskap om en stark avskräckningsförmåga.
Under stridsövningen kommer USA:s allierade och partners att träna upp förmågan att
planera, genomföra och utvärdera stora militära styrkor vid en multinationell operation.
"Arctic Challenge är en utmärkt övning som stärker relationerna och bygger upp
säkerheten, allt medan vi övar tillsammans med våra nordiska partners" säger general Jeff
Harrigan, USA:s stridsflygsstyrkor i Europa och kommendör för Afrikas stridsflygstyrkor.
”ACE 21” erbjuder deltagande enheter förmågan att träna med allierade och partners i alla
möjliga aspekter av flygoperationer. Flygenheter kommer att fokusera på offensiva och
defensiva scenarior som består av air-to-air (flyg-mot-flyg) och air-to-ground (flyg-motmarkstridstrupper) uppdrag. Förutom Norge och USA kommer flygstyrkor från följande
länder delta: Sverige, Finland, Danmark, Nederländerna, Tyskland, Storbritannien och
Nato.
Den här typen av flygstridsövningar har genomförts varannat år sedan 2013, och skall inte
sammanblandas med andra pågående krigsövningar.
Att säkra koordineringsförmågan med våra arktiska allierade och regionala partners med
deras flygstridsstyrkor är av avgörande betydelse.
Sju av åtta arktiska nationer är Nato-medlemmar och har tillsammans stor erfarenhet av
att operera i de nordliga och subartiska områdena.
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