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FLYGFEMKAMP 
Svenska flygfemkampare har under 1966 

delragit i de danska och norska mäster

skapen i flygfemkamp. Riktl injerna för 

uttagning av lagen , en till Danmark och 

ett t ill Norge, va r an ingen tidi gare 

skulle ha de ltagit i VM-samma nhang. 

Tävlingen i Danm,uk " ick den (-, - 9 

juni pä flygstationen Karup på ])'11 ;\nd . 

Det svenska laget bestOd a v lö jtnanter

na Saarepera, von Heine och Greby (F5) 

samt fänrikarna Marcusson och Jons

berg (F Il). Lagleda re var kapten Hans

so n, F5. - Totala an talet deltagare vor 

29; fem svenskar, tv~ norrmän och res

ten danskar. 

S3. till kampen' 

Skjutningen gick i bra väder. Kapten 

Holter, Norge, segrade med 20 träff och 

174 p oäng. Aven fäktningen va nns a v 

Holter , med 26 segrar och t vii förluster. 

Simni ngen g ick utOmhus i en svårsum 

men 25 m-bassäng och här segrade f:inrik 

Jonsberg med tiden 1.10.00. Hol rer kom 
på 13:e plats. 

Efter tre grenar hade Jonsberg led 

ningen med platssi ffra 9, följd a v fän

rik Marcusson, platssiffra 14. Norrmän

nen låg på plats 3 och 4. 

Fast basketbolJmomentet vanns av 

flyglöjtn an t Holte, Norge, med fina 143 

poäng, ledde efter fyra gren'ar Jon sberg 

med fem "pinnar" före Holter. Den sista 

34 

tagning av TV-bilder från vädersatelli 

ter (en långsamt roterande roborl iknan

de skapelse) in stallerades i januari på 

ett av flygeltakcn till ämbetsbyggnaden 

Trc Vapen på anrika Gärdet i Stock

holm . 

Mottagaranläggningen, vilken är den 

första komp letta i Sverige, är av fabri
kat Rohde & Schwarz med automatisk 

bildmo!t :1g.1l'e av fabrikatet Hell. Sta

t ionen är främs t avsedd för motta gning 

av bilder från de satelliter, som ingh i 

TOSS (TrROS Operational Satellite 

System), v ilket ä r l drift sedan början 

av 1966. (TIROS 

- Tele vision and 

Infra red Obser 

\'ation SatelJitc). 

I dena system FF 
in gå r allti d minst 
en sa tellit i omloppsbanor över polerna, 

I'ar i ~e!lom global övervakning av vädrer 

mö jliggörs. Sa[ellitern3 går i en svagt 

ell ip t isk bana på ca 1.400 km höjd och 

är so lsy nk ron ise rade, "il·ket innebär att 

dc genom jordens vridning alltid på den 

solbelysta sidan passe rar ekvatO rn vid 
lok al middag. Varje varv tar 113 min och 

lon gjrudskillnaden nlellan två pa ~<"q::; cr 

är ca 28 0. 

Stationen har en radiell räckvidd p~ 

ca 3.000 km. Satelliter ö,'er Nordpolen, 

och avgörande grenen var escape, d v s 

flykrriivling. 

Hinderbanan vanns a v Jonsberg som 

HU lag bra till för slutseger , men så 

spran g han bort sig tOta lt p_ orienc~ ring

en. Därmed vann Holte escape och l ill 
l ib hela ti,·l ingen. 

Slutresultat: 

I:a Holte platssiffra 22 

2:a Holter 	 24 

3:a 	Mareusson + Jonsberg 28 

Sverige \'ann dock la gsegern. 

* 
Tävlingen i Norge gick senare pi året, 

11 - 14 oktOber, i Trondheim och sa m

lade 41 del tagare - varav fyra svens 

kar. 

Kapten Hansson, F5, och fanjunkare 

Standar, F8, ledde den svenska trup 

pen, som bestod a v fänrikarna Marcus

son och Jonsberg, FIl, samt fältflygarna 

GUSla \'sso n och Karl sson, F4. 

Skjutningen ge nom fördes med b'ick

il vre t strax under no ll. Kf Sv ingen från 

LuftkrigsskoLtn lyckade> bäs t och sköt 

20 tr:it'f och 187 poän g, nytt norskt 

m:ist erska ps reko rd. 

Basketmomentet vanns .:1\' fl yg löjtnan t 
Mjclde, l\io rge, före Gustavsson; ~ ,m 

nin gen - som gick i Trondheims lätt-

Ka spiska ha vet, Nordafrika oeh Grön

land kan så ledes f n "höras" frå n 

StOckholm. Tre omloppsbanor per dygn 

ligger inom spaningsområdet, vilket 

täcks av 7-9 bilder, med ca 30 proc 

överlappning. 

Satelliterna i TOSS är utrustade med 
APT (AutOmatic Picture Transmission) , 

vilket innebär att varje expone rad bild 

omedelbart under 200 sek överförs som 

800 linjers TV-b ild till mottagningssta

tionen. Aven forskningssatelliterna 

N imbus-serien är utrustade med APT 
men dessutOm även med DRIR (Di rect 

Readout Infrared Radiometer), som 

möj liggör med APT jämförbar mottag
ning av IR-"bilder". Flygvapnets mot

tagaran läggning kan dock inte utan viss 

mod ifier ing mottaga sä ndningar enligt 

DRIR-systemer. 

TV-bilderna ge r information om den 

a ll männa molnfördelningen och därige

nom indirekt om frontsystem och väder

z.oner. Desutom erh~ lI s en god översi'kt 

över is- och snötäckens utbredning. Ut

provning a v lämpliga metoder för de 

mottagna bildernas rutinmässiga utnytt 

jande p~g3. r nu som bäst vid fl y gstabens 

väderavdelning. • 
flN 

sumna 25 -meters bassäng - vanns a v 

Jonsberg, som här noterades för tiden 

1.06,2 (ny tt mästerskapsrekord). Efter 

tre grenar ledde Mjelde med platssiffra 

14 före Jonsberg platssiffra 20. av riga 

svenskar låg på 5 :e, 7:e och 17:e plats. 

Fäktmomentet, som tOg två dagar att 

geno mföra, blev en spännande och ar

betsam uppgörelse. Mjelde vann med 38 

segrar, och bäste svensk blev "Zorro" 

Marcusson med 34 segrar. 

Inför slutgrenen, escape, hadc vi 3:e 

och 4:e plats. Men mot löpstarka norr 

män i hemm aterräng kunde vi inte kon

kurrera om fötstaplatsen. Escapen gick 

delvis i fjällterräng oeh var myeket 

h ~rd . Jonsberg vrickade oturligt foten 

på hinderbanan, men kunde trots detta 

halta sig runt på or ienteringen. Flyg

löjtnant Holte, Norge, gjorde en stark 

upphämtning och vann escapen o ch s~ 

även hela täv lingen. Bäste svensk på 

escapen blev Karlsson. 

SI utresul tat: 

I:a Holte platssiffra 20 

2:a Mjelde 	 30 
3 :a Vikan 	 39 
4 :a Marcusson 39 
5:a Jonsberg 42 

9:a Karlsson 55 


J2 :a Gustavsson 76 


Sverige förm~dde inte ta den indivi

duella NM-t iteln fr~n nor rmännen utan 
fick trösta sig med lagsegern. • 

Maja 


