Fox Power Rangers – Team Sabre
”Operation Foxfire!”
FÖRORD:

Redneckimperiet är så gott som tillintetgjort och FurMil har dragit ner på sin militära verksamhet i
områdena kring Önnestad, Vinslöv och Vannberga. Dock har överlevande rednecknätverk och
rednecktrupper upprättat en drogindustri och handel med vapen etc i Vannergradjungeln och därför har
jag i samråd med FurMil-ledningen beslutat om att man ska sätta in Fox Power Rangers igen i
Vanneberga för att stoppa dessa onda människor som vill lura in unga djur i drogträsket.
Därför har den 1/1/2011 ”Fox Power Rangers – Team Sabre” bildats och jag är befälhavare.
Med vänlig hälsning: Smirre Kirax.
1/1/2011
Hangarfartyget SveaFur och flera mindre krigsfartyg avseglar från Kitanjau i Foxylvanien kl 16:00 och väntas
vara framme vid Vanneberga tidigt på morgonen den 2/1/2011.
2/1/2011
Tidig morgon i Redneckland. Kl 06:12.
Hangarfartyget SveaFur ligger i havet utanför det atombombade Vinslöv och jag och min trupp flögs in till
Vanneberga med en Järv och satte gummibåtar i floden, vi körde med gummibåtarna upp längst floden och
utkämpade en strid i en by och tog oss ner i en underjordisk tunnel för att komma över en laptop med viktig
information. När vi väl rensat upp i byn så kom ett par hundra rednecksoldater och anföll oss i byn, de kom i
jeepar och besköt oss med raketer och kulsprutor så vi fick hålla stånd länge. 4 av oss blev sårade men den
andra Järven från hangarfartyget SveaFur landade utanför byn och en konvoj av 2 M-1 Abrams och
sjukvårdsbandvagn samt humweejeepar med 50 cal kulsprutor kom till vårt understöd. M-1 Abramsstridsvagnarna gjorde slarvsylta av rednecksen och sen dök 3 Black Hawk upp besköt rednecksen och landade
och plockade upp mig och mina rävsoldater. Sjukvårdsbandvagnen och dess militärläkare tog hand om de 4
sårade rävsoldaterna. När vi gav oss av i Black Hawk helikoptrarna så kom 2 stycken A-10 Thunderbolt och
besköt de sista rednecktrupperna med 70 mm raketer och de släppte napalm över dem. Allt detta utfördes i
tidig morgon då solen knappt gått upp.
Väl när solen var uppe, kl 08:22 så skickades jag och Kaag iväg med en Black Hawk längre upp längst floden
där vi släpptes av för att ta oss fram till de två luftvärnskanonerna och spränga dem, det var ett lätt uppdrag då
vi bara mötte på lite motstånd förutom att vi mötte ett bepansrat fordon som jag lätt slog ut då jag hade min

bazooka med mig och jag lyckades placera bombväskorna på LV-kanonerna och spränga dem medan Kaag
täckte mig och han hade ju prickskyttegeväret. När LV-kanonerna var sprängda så dök en fientlig helikopter
upp och besköt oss men jag sköt ner den med min bazooka för jag hade en raket kvar och strax flög vår Black
Hawk upp längst floden och hämtade oss för att äta frukost i baslägret som FPR upprättat i djungeln utanför
det atombombade Vinslöv.
Kl 11:00
Flögs jag och Kaag upp längst floden igen för att angripa en by och slå ut det mobila luftvärnet där, en lastbil
med 4 Stingermissiler på och radioanläggningen som fanns där också. Uppdraget genomfördes framgångsrikt
och sedan kunde Herkulesplanen flyga in och 48 rävsoldater sattes in med fallskärm och en Järv landade med
stridsvagnar och ytterliggare 20 rävsoldater och vi intog höjden och utkämpade en tuff strid på höjden även om
2 stycken av våra stridsvagnar blev skadade så vi fick överge dem då kanonbatteriet på höjden besköt oss
men vi fick snabbt flygunderstöd från hangarfartyget SveaFur som skickade 2 stycken tungt beväpnade A-10
Thunderbolt som slog ut kanonbatteriet samt att hangarfartyget Sveafur skickade en F-18 som bombade ut byn
där vi var innan och förstörde det mobila luftvärnet. F-18 planet napalmbombade och clusterbombade byn.
Kl 13:46 var vi framme vid den lilla flygplatsen där knarksmugglarna hade sitt lilla flygplan och Kaag placerade
ut bomben på flygplanet och jag sprängde flygplanet med radiodetonatorn. Sen anslöt vi oss till 4 andra
rävsoldaterna och tog oss ner i dalen där den underjordiska knarkfabriken låg och jag hade nu ett
priskskyttegevär och tog effektivt ner vakterna och Kaag kastade ner den stora bombväskan i den underjordiska
knarkfabriken och sprängde upp alltihop. Booom!
I den öppna delen av dalen kunde jag med en laserguidare belysa det lyxiga huset där en del av
knarkbossarna höll till och F-18 planet som ännu var i luften kunde bomba ut det. BOOOM!
KL 15:30 blev vi hämtade av Huskiehelikoptrar och befinner oss nu på hangarfartyget SveaFur när jag skriver
rapport.
Med vänlig hälsning: Smirre Kirax.
Note:
Info från laptopen som vi tog i den underjordiska basen i första byn innehåller viktig information om var olika
knarkgömmor finns och nu under sen eftermidda så har 8 stycken F-18 Super Hornett get sig av för att
napalmbomba opiumfälten och jag och mitt FPR-team Sabre ska snart ge oss iväg igen för att attackera en
bas för lagring av opium och förstöra flygbasen och de två transportplanen som står där.

02/1/2011 -part 2:
Kl 16:15 är vi på väg i helikoptern igen.
Vi flög till en anläggning i djungeln som var en luftbevakningsanläggning där vi slog ut en del fordon med
raketer och pepprade ner rednecksoldaterna med våra miniguns. Landade och placerade ut bombväskorna och
sprängde radarmasten i bitar. Gick ner med eldkastaren i bunkern och stekte ut dem som var där.
Flög vidare till en bas i djungeln där rednecksen förvarade både knark och vapen, vi hoppade fallskärm från
vår Black Hawk i skydd av molnen och landade på ett fält, gick runt basen och besköt rednecksen från olika
håll och sedan stormade basen. Sprängde fordon och deras helikopter med våra bazookas och pepprade ner
allt möjligt med M-60 och kastade tassgranater och sprängde upp det mesta. Lämnade basen efter raiden till
en plats där Balck Hawk helikoptern skulle hämta upp oss. Mötte dock redneckpatrull där som kom i flera bilar
och pansarfordon, slog ut en del av dem med våra bazookaraketer som vi hade kvar och tog sedan skydd
bakom klippblocken och vi besköt varandra från båda håll. Jag kallade in flyganfall och inom 6 minuter så kom
en A-10 Thunderbolt och slog ut rednecksens fordon och Black hawk helikoptern kunde flyga in och hämta oss.
Natten den 2/1/2011En Werewolf Intruder bombade ut missilparken i Kristianstad så rednecken är många luftvärnsmissiler mindre
nu, vilket kommer göra vårq flygangrepp bättre och säkrare.
03/1/2011
Jag sattes in med fallskärm på eftermiddan idag från hög höjd, oppererade ensam med tung beväpning.
Landade i djungeln och tog mig upp på en höjd där jag med mitt prickskyttegevär kunde beskjuta rednecksen
som satt i luftvärnsställningarna och med en raket kunde jag slå ut radarn och sedan hade jag min laserguidare
med mig som jag styrde två bomber med som släpptes från en F-22 Raptor på hög höjd. Bomberna slog ut
rednecksens båda transportplan och sedan kom fler rednecks med patrullbåtar upp i floden men jag låg kvar på
höjden med min M-60 och pepprade ner dem och som ett under så dök 2 Apache-helikoptrar upp och
sprängde patrullbåtarna. Sen kom en Black Hawk och hämtade mig.

