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Hänt vid förhanden 

NYA BASBEFÄLSSKOLAN 
Inom F14:s nya organisation har bl a d en 

nya Basbefälsskolan (BBS) börjat växa 

fram. Skolan är en sammanslagning av 

gamla FBTSj FS samt FMS och Skolkom

panietjFl4. yt 
terllgare utbild

ning - bl a cen

trallserad hTand

försvars- och 

räddningsutbIld
 F14ning - kommer 

framtiden att 
ingå I skolans program. 

Utbildningen omfattar i stort: 

• 	 Grundläggande utbildning till pluton
officer för signallster, trupputbildare, 
flygtekniker (allrnänmilitärt skede) 
samt vissa befälsuttagna vpl. 

• 	 Grundläggande utbildning till kompa
niofficer för aUa kategorier (Skede 1) 
samt för mästare (allrnänmllitärt ske
de) . 

• 	 Specialutbildning inom olika fack och 
för ollka krigsbefattningar på plutons- , 
kompanl- <>ch bataljonsnivå främst 
inom bastjänstområdet. 

UTB-NYTT VID F14 
Chefen för flygvapnet tillsatte under hös
ten 1972 en .arbetsgrupp I vIlken bl a tvä 
l'epresentanter ur kompaniofficerskAren har 
ingått med uppgift 1lJtt omarbeta gällande 
bestämmelser för kompaniofflcerskW'Soo 
(uoff-kursen) vid F14. De nya bestämmel
serna Ults ändes före jul till berörda och 
skall försöksvis tillämpas t o m hösten 1974. 

Utbildningen på F14 omfattar (liksom ti 
digare) ca 20 veckor med en I stort gemen
sam utbildning för samtliga kategorier bll 
v,ande kornpanloffdcerare. Kursen har ar
betsben.ämnlngen Kk 1. Kk 2 kallas f d 
sergeani kursen, som än så länge skisserats 
till ca 8 veckor. - Kk 1 är en grundläg
gande utbildning med utbildnlngsmål bl a 
att utöva chefsskap på plutonchefsnivå . l 
fred och krig . Kk 2 Innehåller ren fack
utbildning och skall gooornförns yrkeska
tegorivis. Nya utbildningsbestä.rnme!ser för 
Kk 	2 är under utformning. 

• • Utbildn:in,gsmål.et efter genomförd 

kOYT\POff-utbildnLng (Kk 1 och Kk 2) är 

följande : "Elever i samtliga yrkeskatego

rierskaU eIDter genomgången utbildning ha 

de grundläg§aJlde kunskaper och färdighe

ter som fordras för att de e·fter erforderlig 

pnaktisk .tjänst skall kunna· tjänstgöra I be

fattningar på K-nivå". 


Kk l-utbildningen karaktäriseras främst 

av a tt änmeslndeining och <tImfördelndng 

har anpassats till en ny målsättning med 

krav pil en så bred utbildning som möj

ligt Inom en fast tidsram. Ubblldnlngspla

nernoa har även utfonnats sil att en anpass

ning lättare skall kunna ske till ev om

läggning av utbildningen enl militära tjäns

teåldersutredning.ens (MTU) kommande för

slag. 


• • Vidstående tabell visar Indeining ~ 
i huvudämnen och delämnen samt unge 
färligt antal lektionstlrrunar. Både huvud
ämnen och delämnen har givits en nog
g;rnnt utformad målsättning. Grundläggan
de anvisningar har även framta'gits, allt 
I syfte att underlätta för utbil.dning&nyn
digh<!len vId uppgörande av detaljplaner 
för 	kursen. 

De nya utbildningsbestämmelserna har 
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Organisation: Personalstyrkan - admi
nistrativ och lärarpersonal - är vid full 
organisation ca 60 man, fördelade enl 
tablån nedan : 

Kursverksamheten bedrivs vid de båda 
skolavdelningarna med lärare ur de båda 
lärar.gruppem.a. Lärargruppen "militär be
fälsutbildning" SVIa'I'at' bl·a för aJllmän , mili 
tär utbildning och militär fos·tran av ele
ver inom de grundläggande befälskurserna. 
Här kan nämnas, att kompaniofficersutbild
ningen (skede 1) fr o m 1973 sker såsom 
en bred, allmän, militär utbildn.ing med 
huvudinriktning mot ledar- och lärarskap. 
Lärargruppen "fackutbildrung" har till upp

gift att undervisa inom resp fackämne på 
samtliga kurser. Den skall därutöver följa 
upp och bearbeta taktiskt underlag samt 
utbildningsplaner och -anvisningar etc. Vid 
skol- och övningsplutonen utbildas vpl 
vaktgruppchefer och skall I framtiden ut
bildas även vaktsoldaler. Enheten skall 
samtidigt utgöra övningstrupp främst å t de 
grundläggande befälskurseI'Il8.. 

Huvuddelen av utbildningen är förlagd 
till F14. Intill dess nybyggnad för BBS är 
klar på F14 (75/76) k(}mmer dock Kc
kurser och vissa .andra kurser att förläggas 
till BBS de.tachement på FS. (BBSj F8: 
f d FBTS). • 

Or 

före i.astställandet delgivits kompanioff'i  ledning vid utformningen av bestämmel
cersförbundet (KOF) och representanter serna. • 
för MTU, som givtt synpunkter och väg- Asell 

Ungefärligt antal Huvudämne Delämne lektionstimmar 

LEDARSKAP Chefsskap 20 
Lärartjänst 40 
Pedagogik 36 
Stabstjänst 25 
Markstridstjlnst 198') 

FORSVARSKUNSKAP Säkerhetspolitik 15 
Totalförsvaret 58 
FY organisation och uppgifter 9 
Mobilisering och kuppberedskap 14 

TAKTIK Luftförsvarstaktik 55 
Attacktaktl k 16 
Spaningstaktik 16 
Bastjänst 30 

TEKNIK 	 Allmän milltärteknlk 10 
Vapenteknik 22I 	 I 

ADMINISTRATION 

FYSISK TRÄNING 

SPRAK 

. Personaltjänst 31 
Säkerhetstjänst 1 
Underrättelsetjänst 8 
Förvaltnlngstjänst 32 
Sambandstjänst 32 
ExpeditIonstjänst 9 
Presstjänst 2 
Informationsbehandling 10 
Ekonomisk ledning 6 
CBBS-tlmmar 4 
CKK l-thnmar 8 

I I 80 

I Engelska I 30 

I Självstudier och reserv I 80') 

Summa timmar: 900 

1) Kat trupputb 172 lim. Vunna 24 lim används för kompletterande utbildning i FV org och 
uppgifter ca 10 lim, taktik ca 6 lim och sambandstjänst ca 8 lim. 

2) Reservtiden utnyttjas för att täcka extra helgdagar, rest ider etc samt som hältimmar {ör ele
vernas fria förberedelser. - Vid kurser med äldre flygf'drare utnyttjas t iden också för ca 20 
tim extra utbildning i engelska. 
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sitt hälsningstal , som utmynnade i personLOTTOR TACKAR CHEF CHEFSBYTE PA F12 
lig tillf&sikt om flotUljens f.amtid. • 

Kalmar Flyglottakår har h<lft traditionell För fjärde gången i sin 30-åriga historia Goblin 
julfest på F12. I samband med julfesten 
avtackade flyglottakå ren den avgående flot
tiljchefen för F12 , överste C-G Simmons. 
Flyglottornas kårchef, LIsbet Johansson, 
framförde kårens tack till översten samt 
överlämnade som minnesgåva sex tenn
bägare u!förda 
av kalmarkonst
nären Rune Ten
nesmed. Oskars
hamns flyglot
tor, som alltid F12
deltar I kalmar
kårens julfester, 
ställde sig solidarisk med kaknarkårens 
överbr;ngare av minnesgåvan. överste 
Sirmnons tackade med varmhjärtade ord 
fär gåvan. Han betonade i sitt tal det goda 
samarbetet som varit rådande och under
strök ytter ligare den viktiga funktion som 
flyglottorna har. 

Bland de inbjudna gästerna märktes för
bundslottachefen KaI'in Iveby, kurschefer
na fanjunkare Bob J ohansson och kapten 
Alvar KarJsson samt husmödrarna Marga
reta Melander och Kar in Nilsson.. Gäster
nas tack framfördes av överste Simmons. 

Sedan ett läckert julbord avnjutits följde 
ett underhållnlngsprogram, som Inleddes 
med att \mglottorna framförde en Lucia
tablå . Kalmarkären Canto Amoroso med 
dirigenten Curt Akerlind medverkade med 
julsånger och Negro Spirltuals, som hör
bar ligen blev ett mycket uppskabtat inslag. 
SoliSt var Christina Wendel, som bl a sjöng 
Maria Magdalenas sång ur Jesu" Chr ist Su
perstar. - Flyglottan Mia Fransson av
rundade programmet med att avfyra fyr<! 
dikter ackompanjerad av Curt Akerlind vid 
pianot. 

Kvällen avslutades med tomtebesök . De 
ca 70 julfestfirarna hade medfört var sin 
julklapp I paket, som det blev tomten för
unnat att utväxla. • 

Mia 

OMSKOLNING I NORR 
Vid F21 har första delen av SK GO-kom
paniet omsk.olats till SK GO B/ C under 
1972 (-2/ 10-1/12). A n talet elever har varit 
30 (25 tJ>1/ va + 5 el/tele) . Kurschef var 

1. vm Hedblad 
ur F16. Dess
utom har lärare 
ur F5 och F16 
tjänstgjort vid 
F21. UtbildningsF21 
re<>ultatet har 
blivit mycket 

gott både från teoretisk och praktisk syn
punkt. Resterande delen av kompaniets 
personal planeras att omskolas under aug
sept 1973. 

Under nov~c 1972 genomfördes en 
TIS:Ä SK 60 med personal ur miloolab 
öN och F21. 

SK 60-kompaniet är under uppsättning 
och påbörjade sin flygtidsproduktion för 
divisionens rä~ 73.01.01. Divisionen 
skall genomföra taktisk utprovning av SK 
GO B/ C (TU SK GO) under tide<n jan-sept 
i år. Kompaniet skall kontinuerligt pro
ducera fyra flygplan på linjen. Taktisk.a 
utprovningen inkludernrakan- och raket
skjutzn,ing samt utproV'Iling av SK 60 C 
kamera (Skla/ 29). Fr o m den 1 oktober 
börjar SK GO-divisionen sin utbildnings
ver ksamhet med grundläggande taktisk ut
biLdning. • 

Westberg 

har F12 i Kalmar bytt flottiljchef. överste 
Fritz Crona har nu tagit över tönunarna, 
sedan överste Carl Gustaf Simmons valt att 
övergå till en tjänst på SAAB. 

Den mera officiella delen av chefsbytet 
skedde i samband med flottiljens numera 
tradLtiOlllelJa "Julkaffe ", vid vilket hela 
flottiljen bjöds på kaffe med dopp, Lucia
tåg av Kalmars Lucia, tmderhållning mm. 
Samtidigt passade man på tillfället att 
tacka och dela ut minnesgåvor till dem 
som lämnat flottiljen. Avgående flottilj 
chefen, överste Simmons, tackade för gott 
samarbete och önskade n<>ttiljen och dess 
personal allt gott för framtiden. Tidigare 
hade han uppvaktats och avtacka1s av per
sonalorganisationerna m fl. Han fick nu en 
lång, Va'l'ffi och hjärtlig applåd vid sitt 
sisLa framträd.ande inför flottiljen. 

Även 	 överste Crona applådeNld.es efter 

SAS SUL KUL... S. A. S. 
Fredagen den S decemb& besökte tolv 
tappra K-officerare från F13 SAS CREW 
TRAINING CENTER, närmare bestämt 
FLIGHT CREW TRAINING SIMULATOR. 
Besöket avsåg att ge en uppfattning om 
hur sImulatorflygning går till inom det · 
civila trafikflyget. SAS förfogar över si 
mulatorer för DC-S, DC-9 (2 st). CV-440 
(Metropolitan), CaNtvelle och Boeing 747. 
Samtl.iga (utom 747-simulatorn, som finns 
i Amsterdam) finns på Bromma. Av dessa 
är DC-9 :a.ns och DC-S :,ans de modernaste 
med VAMP (Visual Anamorphic Motion 
Picture). Det är grejer det. Med den pro
jicerar man framför vindrutan filmade 
starter Qch landningar frän förekommande 
flygplatser I såväl mörker som dager, med 
b1'3 som dålig sik t (ända ner till landnings
minima, som för CAT II för SAS är 100 
fot och 600 m sikt) . Originalfilmen har 
kostat ca 750 .000 dollar att göra, kopiorna 
6.000 dollar. Kopi<>rna är garanterade för 
500 	 ",rems" och innehåller 2.200 fot film 

elva sekvenser. 

Simulatorerna utnyttjas ca 10 tim/ dygn 
(ibland mera) 'av SAS, LIN, SWISSAIR, 
FINNAIR plus några andra flygbolag . Flyg
träningen delas upp på: 

• Transitionsträning (inflygning); 
• Kapten och styrmanskurser ; 
• Pilotaspirantträning; 

CFB-KONFERENS '72 
Centralförbundet för befälsutbildning (CFB) 
hade sin årliga konferens på Annlägret 
den 27-29 oktober i fjol. Annlägret är 
CFB:s eget läger, som har en mycket hög 
standard. Lägret ligger mellan Are och 
Stor lien. 

över 100 deltagare från CFB:s ö;''';'sty
relse, Milo FO, FBU-förbund och FVRF 
ställde upp. FVRF representerades av 
förbundssekreteraren Folke Ejvinsson och 
från flygvapenföreningarna (FVf) Tore 
Hast (Järna), Björn Havner (Halmstad) , 
SeLh Hellman (Umeå) och Gösta Eriksson 
(Norrköping) . 

Konferensen pågick i !re dagar och varje 
dag hade si,tt motto enl följande: 

FBU "i dag". Färsta dagen redogjorde 
Björn Orward (CFB) för utbildningsresul
tatet och hur man skall rapportera och re
gistrera utbildningen. Vidare informerades 

Tidigare flo.ttiljchefer vid F12 har varit: 
överste 	Ragnar Carlgren 1942-54 


Thomas SLålhand<lke 1954-66 

Gunnar Rissler 1966-70 

car l Gustaf Simmons 1970-72 


• • 	 F12:s nye chef, överste Fritz erona 
(t hl, hälsas välkommen av sin perso
nal. 

• Ins truktänsträning (för kaptener som 
specialiseras som instruktörer på flyg
plan och simulator ) ; 

• Nödträning - ca 3.000 elever/år. 
För SAS kostar denna träning 12-15 

milj kr. Trän.ing berör ca 1.300 piloter/ 550 
besättningar som gör sin PFT (Periodlc 
Flight Training). Den tar i princip en hel 
dag i anspråk. Först utsätts besättningen 
fö r ett ca två timmars långt teoretiskt för
hör, där de t kan. förekomma upp till 175 
frågor som sedan följs av ca sex timmars 
flygning i simulator. Resultaten i simula
torn är så goda, ·att luftfartsstyrelserna j 

Sverige, Darunark, Norge har godkänt si 
mulatorn som flygplan så man kan " logga" 
100 proc. Simulatorerna har en· mofierings
standa,rd som är mycket "up to date" 
- ibland bättre än sj älva flygp lanen. Mo
difieringen görs nämligen först i simula
tom, sedan I flygplanet. 

Basle Training ·går till sä att man får nio 
pass vanlig flygträning I simulator plus 
2-3 'flights' i simulator (t ex Rom-Kast
rup--Arland·aeller Kastrup--New York
Phlliadelphia). Därefter 2-3 tlm i luften. 

SAS är i stont ,sett nöjd med sina simu
latorer. Det som hände,r i ft.,amtiden är att 
SAS troligen får en DC-lO-s lmulato·r, som 
är 'rörlig i alla leder. 

(På tal om .rörlighet, så pratade cicero
nen SASperanto, vilket är en blandning 
av svenska, norska, danska... uppblandat 
med engelska flygj:ermer.) • 

Son 

om Försvarets Planerings- och Ekonomi
systern (FPE). 

FBU i "höst". Andra dagen diskuterade 
man "Rekryteringspaketet 72" och grupp
arbeLade fram synpunkter. 

FBU i "framtiden". Tredje dagen omfat
tade diskussion om Rationaliseringsutred
ningen (RU70), som innehöll förenings
och förbundsverksamhe t. Bia diskuterades 
namntrågan för hela FBU-röreJsen. För
slaget var att narrmet på frivilligorganisa
tionerna som sysslade med befälsutbildning 
inom de olika försvarsgrenarna skulle vara 
Armens, Marinens och Flygvapnets FBU
förbund. - Frågan sköts dock på fram
tiden. 

Vidare ingick i programmet löpning 3 
km med efterföljande bastu. · Denna mo
tionsaktion genomfördes varje dag. Alla 
FVRF :s representanter (som ej var gip
sade) fullföljde löpningarna . • 

T Hast 
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