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--eHÄNT VID FLOTTILJERNA. HÄNT VI 
DUBBEL GLÄDJE 

Äntligen! x'opar flygskolorna pa Brom
ma. Det här var efterlängtat. Vad d~' 
Jo, att vi hal' fått tillstånd iran chefen för 
flygvapnet att skolflyga på F8, Barkarby 
flygplats. 

Bakgrunden till denna glädje ä,· att 

flygskolorna pil Bromma nu har fatt möj

ligheter till att skolflyga pa ett effektivare 


sätt än tidigare. Fiyg

intensiteten på Brom


F8
nla är nämligen av 
sådan omfattning att 
flygskolorna där un
der flera år har tvin
gats öva i Eskils tuna, 
Norrtälje och Vängsö . 

Detta medförde långa transportflygningar 
med onödiga spilltider och kostnader för 
flygeleverna. 

Svenska Allmänflygföreningen - SPAF 
- skrev därför till chefen för flygvapnet 
med begäran att flygskolorn a i stockholms
ormadet skulle fil skolflyga på Barkarby. 

Denna flygverk~amhet - som nu dagli 
gen pC'g"r - är begränsad till max fem 
flygplan samtidigt och endast under dagen 
mellan kl 08.00 och 21.00. Tilliimpningsföre
skrifter har utfärdats av C F8. 

Trafikledningens erfarenheter med blan
dad militär och civil flygtrafik pa Barkarby 
är enbart goda och civilflygarna sy nes väl 
smälta in i den övriga flygtrafiken. Månne 
Barkarby blir en framtida tummelplats för 
flygskolorna i stockholmsområdet?'? • 

AdefcLc 

INGENJÖRSINTRESSE! 
Flyg'fältsingcnjörerna inom militärområde 
Ö har i\rligen - 1966-1970 samla Is till 
veckoslutskurser om två dagar. Ingenjörer-

MBO 

na har kallats in 
till frivillig tjänst
göring under kur
serna och deltagar
antalet har varit 
glädjande högt, 105 
-120 per kurs! 

De 	 första å ren 
koncentrerades kurserna, vid sidan av all
männa orienteringar, till genomg~ngar bas
vis under ledning av resp krigsbaschef. De 
tva senasIe åren - på F8/ Il och F18/ lngl 
- har kurserna främst inriktats på problem 
kring blockering av flygbas samt återsläl 
lande av flygbas. som utsatts för bekämp
ning, i flygdugligt s kick. 

Förra året fulliöljdes utbildningen i för
beredelser för förstöring av flygbas med 
praktiska övningar och demonstrationer, 
och flygfältsingenjörerna har fill! en god 
belysning av denna del av sina uppgifter. 
Frän 1971 kommer koncentralionen i ut 
bildningen att övergå t ill huvuduppgiften, 
att hå lla flygbaser med rullbanor i flyg
dugligt sk ick . 

Under veckos!utskurserna har flygfälts
ingenjörsföreningen öst hållit sina ordina
rie ärsstälnmor, där föreningens verksam
het under året behandlats. 

Föreningens verksamhet är en positiv 
faktor av stor betydelse för att samla flyg
fältsingenjörerna kring sin viktiga Iuigs
uppgift. Militärbefälhavaren uttalade vid 
stämman sitt erkännande till flygfältsingen
jörerna. • 

Rune Eriksson 

SUNE ... DEN 15:E 
Fredagen den 18 december dracks tradi
tionsenligt "lille-julkaffe" i stora matsalen 
för flottiljens hela personal. Militärmusi
ken fra n Linköping spelade riktigt svängiga 
latar. Något mer svängde det dock när "Bra
valla Super Sonic Band" rev igång. Det be
star av vp I Per-
Olov Berndalen 
F13, vpl Ronny 
Funseth F13, vpl 
Thomas Wester
Iund F13, vpl F13Hans Svensson 
Fl3 (fd) samt 

vpl Kent Trygg 14 Linköping och vpl Ro

ger Backström PI Enköping. 


Id"otlsliga bedrifter under 1970 belönades 
med priser och medaljer av flo t tiljchefen. 
överste Norberg. 

"Arets B råvallaf lygare" korades ocks.~L 

Det var femtonde gängen priset utdelades 
av tidningen NT-öD, den här gången till 
l:e fältflyga re Sune Malmström. - Juryns 
motivering löd : "För målmedveten insats 
som flygförare och instruktör med tekniskt 
kunnande och taktisk effektivitet. Goll 
kaml'atskap och positiv vi lja alt lösa tjän s 
tens problem". 

Personalvardsofficeren kap len Bo Frans
son 	 gavs inför finalen plals för presenta
tion av underhållningsartisterna. en till 
dess noga bevakad hemlighet . In p" sce
nen stormade Charlie Norman, gitarristen 
Roffe Berg (Sveriges präktigaste stereo 
lugg . eller polisonger som Charlie sa). 
Lenny Norman oeh batteristen Karl-Axel 
Källner. Kvinnlig fägring och välljud be
stods av Kerstin Aulen. Inga okända arlis
ter precis - och som vanligt succe och 
applåder. •H emberg 
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MÄRKESMÄN 
I flygvapnet har ett nytt märke lillkommit. 
nämligen Telegrafistmärket. 

Det har tagit [yra Jr alt få detta märke 
infört i flygvapnet. övriga försvarsgrenar 
har 	haft lYlOtsvarande rnärke i manga är. 

Underhandskon 
takter har tagits 

med flygstabens F
signalavdelning 
om förslag till 
prisle legraferings 
prov för flygvap 14
nets salnbands
personal. 

Det första pristelegraferingsprovet för 
f1ygvapnels sambandspersonal har nu häl
lits. Delta skedde för eleverna på sam 
bandsbefälskursens furirskola pa F14. De t 
andra provet gällde elevema i radiolele
grafistkursen. 

STAFETTERNAS F16 
För att stimulera motionsidrotten vid flot
tiljen har på initiativ av idrottsledare flyg

tekniker Ohl
s tröm anordnats 
två stafetter. 
Den ena äl' på 
skidor, den and
ra i form av terF16
rängs ta fett pil 
floltilj ens ter

rängbana som är 3,1 km lång. 
Tävlingarna giir som 25-mannastafett mel

lan kompanier och divisioner. Avdelningar
na vid foltliJjstaben brukar ställa upp med 
eget lag. Varje man springer eller åker 
skidor ett varv. Den totala banlängden för 
varje lag blir 78 km. 

Tävlingarna är mycket lältarrangerade, 
då man i förväg kan räkna ut den preli 
minära sta,'Uiden för varje man. Dessa 
stafetter, som nu arrangerats två år 
följd, hal' stimulerat idrottsintresset inte 
minst bland de värnp liktiga . Alla har trä
nat för att bli uttagna i resp lag och på 
så sält har en slor motionsaktivitet märkts 
en god tid före själva tävlingsdagen. II 

Trägdrdh 

Fordringarna för märke och nledalj är 
följande: 
• 	 Medalj: 

125 tecken/ min. medalj pluS 45: 
o Gutctmärke ~ 

100 tecken/min. märke plus 30: 
o Silvermärke· 

80 tecken/min, marke 
• Bronsmärke 

60 tceken / min, märke 
Första telegrafistmärket inom flygvapnet 

och i F14:s regi gick till korpral Hans 
Yngve Broberg, underbefälskurs. samband. 
Andra telegrafistmärket tillföll korpral 
Carl-Gunnar Johnsson , underbefälskurs, 
samband. Det tredje märket gick till fan
junkare Ingemar Ingenla nsson, lärare i tra
fikteknik , Flygvapnets Signalskola. 

Flera andra förband har av lagt motsva
rande prov med blandat resultat. Vi fär 
hoppas att märket ska ll bli populärt och fä 
sambandspe"sonal pr, flottiljerna alt försöka 
göra proven. • 

HAVERIÖVNING 
Ett övningsspel om flyghaveri har genom
förts på F14. i närvaro av representanter 
för de myndigheter och organisationer som 
blir inblandade i händelse av ett haveri. 

Avsikten var att utröna onl räddningsre
surserna var tillräckliga vid en situation 
som kw\de uppstå om en kraschlandning 
skedde pa fäl tet. Samordningen mellan de 
olika berörda enheterna repeterades. 

Deltagarna fick under spelets gång en 
klar uppfattning och överblick betr rädd
ningsorganisationens sammansättning och 
kapacitet . FÖl' Fl4:s del är delta av stort 
i.ntresse eftersom en särski ld utbildnings
enhet för brandförsvar och räddningstjänst 
småningom förläggs till Halmstadssko
~~. . 

1-----------------------------------. 

F2 RÖKFRITT! 
Vid veckosammanträde den 28 januari tog 
C F2, överstelöjtnant Arne Persson. ett 
lovvärt initiatlv då han beslöt att vid F2 
genomföra rökfria sammanträden. 

Om sammanträden drar ut pa tiden in 
lägges kortare rast då rökarna fär chansen 
att " blossa" • 
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