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I början av mars "drabbad es" den fly

gande person.1~cn pl FI5 av de Rrligen 

lterkomm:lnd e säkc rhetsö vnin prna. I år 

förlades den tillämpade delen a v säker

he tsutbildningen, dvs uteliggningen, 

inom f!oniljens hank och stör. Snötill 

gången VM riklig i den skogs terrän g, som 

föreställde neds!agsplatsen efter nödur

språng. Det var 

sm3. möjligheter 

an skära några 
hå Ilbara snö 

block, var förF15 
dc Flesta valJe 

an ordna sin v iloJ:ilicr i en säke rhe ts

matericlkoja. Vädret var inte a lltför be

svärande. Växlande molnighet och tem
peratur under 0°. De Flesta " nöd ställda" 

sov gO([ under narren, och m3. nga grym

tade otåligt över an då och då bli vä ck

_,. "ii 
1ft 
lo 
O... 

, C 
.c 
,2, 

ta a v de vakter, som hade ansvaret För trevlig och g ivande övning som bekräf

att ingen skulJe somna in alltför hån tade tidigare vunna erFarenheter om hur 

p g a syrgasbrist, kolosFörgiFtning e d. En man bör ordna nödbivack. • 

Torsdagen den 23 Februar i k l 14 .00 inled

des nedansd.ende dramati ska händelse

Förlopp p~ F15.LAGEN OM ALLTINGS ... 
D3. ringde SundsvalIs traFiklednin g till 

r15 och meddelade , an en C 119 Flying 

foto: john forsell 
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Boxcar ur belgiska flygva pnet hade Fån 

hydr:lU ll äckage och dirigera'ts mot F15, 
pga att Sundsvall hade dimma. Medan 

sarnralet pågick, började den bel giska be

sänningen att anropa på kanal C. Efter 

diverse rådbråkande på det engelska 

språ ket och en mängd repeti(ioner, lyc

kades belgarn(l och traFikledarna göra sig 

Fömådda av varandra. Belgisk-engelska 

är svå rt att tyda, . , 

Av traFikledaren Fick besä ttningen ve

ta, att de skul:le bli nerledda med hjälp 

av PAR, En minut senare gick PAR:en 

sönder ocn samtidigt kom en hastig och 

oväntad väderförsämring. En olycka 

kommer sällan ensam, Men med pejl och 

lä ngv~ gs Fyr leddes flygplanet in mot ba
sen, och strax norr om denna Fick be

sättningen marksikt genom en glugg i 
stratustäcket, som då låg på ca 120 m, 

Plane genom gluggen och 14.23 satte en 

maskin - med För F15 ovanlig storlek 
- hjulen p:t banan, 

Räddnin gshelikoptern, som låg i bered

skap i luFten, Fick ungefär samtidigt mo

torstopp på en motor och nödlandade på 

en tjärn 5 km söder basen, De om

bord va rande Fick en trev lig promenad i 

en meters snö til! närmaste väg 1 km 

Från landningspla-rsen. - (Det är tydli

gen tn te bara snön som kan hopa sig. 
p:t F15,) • 



r ~ r var det F21:s tur art a r range ra FV:s 

mästersbpstävlingar i vinte ridrott. Re

dan p~ n y~ret börj ad e planeringen. 

Overste löjtnant Erdtman Smitt ut S~gs 

t;.]l täv lin gs!eua re . 

I FVM I VINTERIDROTT I 

T idsp la neringen gav si" ganska självt. 

Mars ä r \'år vack raste månad här uppe 

i Norrbotten och dä r fanns bara dagarna 

8/ 3-10/ 3, hårt inklä md a mellan MB 

ON vintcrfä lttjiinstö v ni'l1 g, som p~giek 

t ill 7/3 och flottiljen s egen luftm3.l ss kjut

n ing, som började 14 / 3. 

M ånd agens so liga förmiddagsväder 

förbyttes i dimma och ett väderomslag, 

som börj ade tära på snötä cket. Trots a tt 

sole n å ter visade sig på tisdagseftermid

dagen i.ngav det stark t moddiga väg

laget betä nk li gheter in för första tä v

lin gsdagen. 

VINTER FÄLTTÄVLAN 8/ 3 

Under natte n fick vi ett p ar kö ldgra

der, som stabiliserade si tu at io nen . Mor

gonso len gick upp i e tt svagt töcken, som 

I,öll tiHbaka en del av dess goda vä r 

me. Det anade sig till en bra början. 

Vid 8-tiden var preludierna vid Kalla" 

så lå ngt komna att förs-ra bussla·sten täv

lande kunde avgå. Oc h sedan följde de 

andra efte rh a nd med kurs på Pitetrak

ten. Halvannan mil sydväst om stadens 

centrum li gge r R ism yrlid en, di t skju t

ningen och sta rtp latsen förlagts. 

På liden s slänt mo t sydsydväst låg d e 

tre skjutsta tionerna för lag om tio man 

i varje. Före dessa fanno en in·skjut

ningssta tion, där man fick pröva sina 

vapen . 

Målen vid fö rst a statio nen utgjordes 

aven helfigur och en hund i p rofil på 

135 m avstånd, vilk a skulle bekämp as 

på 15 sek. 

Andra stationen hade en förminskad 

helfigur oc h en ha lv hund i front på 80 

m a vs tånd, tid 20 sek . 

Ti ll sis t uppd ykande och försvinn'and e 

en helfigur, närstrid och en tredjedels

fi gu r på 115 resp. 130 m avstån d , vilka 

vi'sades 8 .le k va rde ra. Skjutställningarna 

va r res p liggand e, knästående samt vld 

sista stat lOn en stående mOt helfiguren 

och liggande mOt tredj edelen. 

• Art döma av resultaten och den a ll

männ a ås ikten bland skyttarna fh skju t

ningen a n·s es 'ha varit rel ati vt svå r. D e 

bästa resu J.taten erhöll flott i,l jpolis UIf 
Johansson F4 med 25 träff, 'k apten Lars 
Junggren F7 24 träff och rustmästare 

Elis Xar lsson F13 23 träff - av 30 m öj

J'ga. 

Så ko m punkrorienteringen . I finrc r 

och bukter, upp på bergen och ner j 

skogen gick spSret och t io t illfä llen att 

kolla bestlcket och sticka rä tt bjöds man 

på vägen. Efter hand som t iden gick 

tunnade so len ut sin slöja och gav så 

IT,yeket den orkade s!i här en marsdag i 
Ovre Norrland. I skogen höll väl sp!i ret 

men på bergknallar och i gläntor v dle 

lI1te stavfästet svara för st a'kning. D et 

blev så stOra variationer p!i föret, att 

den va lla, som till ä ve nty rs var k \' a r, 

bara skä nkte bitv is glädje. Och blötast 

var spåret de sista klIometrarna in mot 

m!ilet - StOr fors rcirottsplan - någon 

kilometer söder bron dä r E 4- an p asse 

rar Piteälven. Ingen av de 96 st a rtan

de bröt leppe t men m!inga hade f!itt 

kämpa hht. Trots detta var löparna a ll

mänt g lada efter loppet främst beroen

de på det sköna vädret och det vackra 

sp!iret. Ban läggaren, fotOgrafen Thore 

Olson, fick många rosor. 

• De bästa resul taten på punktOri ente

ringen var l:e f lygpl anmästa re Tore 
! onsson F 16, 18 mm, meteorolog Rune 
Lindström F21, 19 mm, och meteorolog 

Edvard Karlsson FS, 20 mm fel. 

De 15 kil.umetrarna avverkades bäst av 

öve rfurir Nore West in F21 1.15.01 , flot

tiljpolis Per Hassis F21 , 1.17.45 och flot

tiljpolis l:.'dvin Björling F4, 1.23.06. 

• 

Äldre oldboys: 
1 :a Rustm Bertil Eri ksson, F13 146,3 o 
2:a Kn Lars Junggren, F9 15l.4 " 
3:a Fanj Sven Hasselb2rg. F13 153,2 " 

Yngre oldboys: 
FV-mästa re l.fplm Tore Jonsson, F16 131 ,6 P 
2:a Fljpol Ulf Johansson, F4 135,4 .. 
3:a l.fte Arne Höög, F13 142,0 " 

Seniorer: 
1 :a Met Rune Lindström, F21 132,3 P 
2 :a öfu Nore Westin, F21 144,2 .. 
3:a Met Edva rd Karlsson , FS 147,9 " 

Juniorer: 
1 :a Fältf Rune Hjortling, F12 173,1 P 
2:a Asp Lars Göthe, F5 182.5 " 
?~ Asp Göran Hansson, F5 187,5 .. 

STAFETT 3 X 10 KM 
Morgonen den 9/3 var disl g och grå. Inga 

köldgrader. Gårdagens vackra väder ha

de skämt borr oss. Men så började v in 

den friska i och molntäcket spr ic ka upp. 

Redan Vid lO-tid en hade di m moln en 

skingrats vid Skidfrämjandets anläggning 

i anslu tn ing t ill lul ebornas s lal ombacke 

i Måttsundsterrängen. D,t hade start och 

må Jplatsen förl agts. Vid starten kl. 1030 

fanns bara ett diffust d,s kvar och al lt 

va r bäddat för ett lopp i varm snö. Spå

ret rapporte rad es dock va ra fast och med 

gOtt St a v fäste. 

På utsatt sta rttid gi ck ett färgglatt 

startfält ut i spåret. D et v ar 20 lag som 

startad e p~ ett öppet fält nedanfö r sla

lombacken. Täten togs av flygtek n iker~ 
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Lennart Jön sson, FI2 tin följd av l:e 
f lyg tekniker Adolf Wiklund, F4 lag 2 
och f10ni I jpol is Per Hass is, F21 lag 1. 

Varje sträcka körd es i t v~ 5 kilo me
tersvarv runt Måttsundsberge t i en rela 
tivt krävande bana. Vid hög'sta punkten 
på banan fann s en t id skontroll, som 
rapporterade 2,5 kilometertid erna. Den 
t elativt stora ås·kåda rskaran fick på sX 
vis en mycke t god bild av loppet. Aven 
denna dag var svå righetern-:l med vall
ningen påtagli ga . Första rapporten om
talade att samma l.öpare fortfarande hölJ 
täten och detta förhå Ilande bestod d ven 
vid varvningen efter 5 km . Där tog 
Hassis, F21 lednin gen men sna rt kom 
Wik lund, F4 och gav sitt lag en ledning 
med 20 ~e k vid första växlingen före F21 
och F12, som kom tän anslutna. Denna 
tä tgrupp hade dragit i·från det övriga 
fältet med dry gt 2 min till fl ygtekniker 
J an N ordin, F4 lag 1 och y tterl igare 
bal vannan min till F5: s lag 1 och 2, 
as piranten Göran H ansson resp fälrfl y
gare leven Olle Eri ksson. 

rema No re Wes tin F21 och I va n Jordal 
F4 och efterhand so m rapporterna ga v 
en ökande lednin g för F2l-laget min s
kad e den spänning, som loppets t vå för

sta sträckor bjudit på. 
Som tredje la); kom F4 lag 1 och först 

dä refter kom tv å lag, dä r en kam p ut
spelades vid måJskynkct, F5:5 lag 1 och 
F15: s lag 1. 

SKIDLÖPNING 15 KM 
Morgonen den 10/ 3 hade vi ett par tre 
minusgrader. Meteorologen spådde a tt vi 
sk ulle slippa dagsmeja på förmidda gen. 
Vid starten prövade löpa rna vall nin gen 

D e tre b;is ta lagens tide r blev: 

och det såg ut att kunna bli ett snabbt 
lopp. 08.1:) gick för sta start och seda n 
gick de nära 100 deltaga rn a ut med 

30 sek mellanrum . 
Banan gick i hu vudsak i samma sph 

som stafetten dagen in-nan men med en 
utökn ing av 2,5 km. Den bjöd på så väl 
konditionskrä vande sti gni·ng i början som 
på snabba utförslöpor för de tekn'ikstar

ka i slu tet. 
Fäl tet bl ev i högs ta grad bland at. In 

nan alla hade startat hann flera löpare 
va rva efter sin·a förs·ta 7,5 km. Ett fler 
tal av favoriterna hade fått höga start
n ummer, vilket medförde många ommöb
le ringar i resu lta tstegarna in i de t sista . 

10 km 20 km 30 kmI I I 
f21 lag 1 37.40 

F4 lag 2 37,20 

F4 lag 1 39 .51 

1.15.45 1.52.07 

1.16.56 1.59,27 

1.22 ,58 2.05 .07 

Den köldknäpp, som natten giVit, ha
de gjo rt spåret hårt och speciellt i ut
försbacken i slutet av va rv et blev farten 
för svår för många och orsakad e sk id
brott för några. Men blott ett fåtal av 
dc sta rtande tvin ga des bryta loppet . 

Äldre oldboys: 
I :a J.fte Adolf Wiklund. F4 52.50 
2:a l.fte Georg Molin, F4 55,56 
3:a Fljpol Per Sj ödin , F21 1.00 .09 

Yngre oldboys: 
l:a Fl jpol P er Hass is, F21 51.44 
2: a Fl jpo l Ulf J ohansson, F4 53 ,56 
3:a l.f plm Tore Jonsson, FI6 55 ,1 2 

Seniorer: 
FV -mästare öfu Nore Westin , F21 48.34 
2:a Öfu Ivar Jordal. F4 54.28 
3:a Fte Lennart Jönsson, F12 54.49 

Juniorer : 
l :a Vpl Sören Burman, F2I 50.20 
2:a Asp Gö r an Hansson, F5 54.02 
3 :a Vpl Lars H ed lund , F3 57.14 

Förbanden i lagtä vlingen är indelade i 
tre gruppe r, där de två bästa i grupp 2 

Ack . . , skida ho ' slinter i bukter a finter. foto: thore olsson och 3 flyttas upp till grupp 1 resp 2, 
varvid de två förband i dessa g rupper, 
sO ln erh ålli t lägsta poäng fl yttas ner till 
nä rma st lägre grupp, 

I 8/3 

• Titstriden Övertogs för F4 lag 2 av Dc tre bäs ta i dessa grupper blev: 
f1ottiJjpoli se n U I f Johansson och för F21 
la g 1 av vpl Sö ren Burman och deras 
kamp kom att fånga en StO r del av in 
tr esset und er de t vå föl ja nd e V.Hven före 
sis ta växlingen. Den goda prestation, som 
F12 startman fly gteknikern Lennart 
Jönsson gjorde, kunde icke fullfölja s utan 
tätstriden blev en duell me llan F4 och 
F21 och denn a duet·t drog y tter liga re 
ifrån det övriga fältet. 

Efter fö rs ta varVe t hade Burman tagit 
in F 4:5 för ; prån g och It ra x därefter pas

serade han Jo hansso n och ga v på det 
andra varve t F21 en lednin g på en dryg 
minut, Tätlagens slut män var överfur i
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Plac I Förband 

Grupp J 
1 :a F21 
2 :a F4 

F153:a 

I
Grupp 2 

1 :a F5 
2:a F9 
3:a f l2 

Grupp .3 
1 :a F16 
2:a Fl1 
3 :a F18 

94 
11 7 
132 

155 
148 
252 

294 
331 
312 

Poäng 

9 / 3 10/3 TotaltI I I 

O 13238 
3 41 161 

12 140 284 

9 129 293 
39 254 441 
21 184 457 

27 212 533 
42 333 706 
51 723360 



AROS PÄ INVIT 


Buss på I'16! Så löd fältropet bland 

Uppsala-s tudenterna - för a n nu inte 
tala o:n alla 'söta studentskor - tisda
gen den 14 mars. Och så stormade ca 
35G akademiker, sorr. liga med barn och 
blomma i vårso lens gla ns, in på flon il
jen för an bevinna den grandiosa flyg

d ag som AROS tagit initiativet till. 
AROS ä r, som vi alla vet som läst arti
keln i förra numret, akadcmikersektionen 
a v reservoffice rs säll~ka pet i Uppsala. 

Från S:t Eri,ks torg bussades stud enter

na U[ till F16, där man sa mlades v id 14
ti'den efter att ha fått ett program i ny

pan av f1 onilj vak ten. Ett program som 
blev rena värd epapperet - för på num
ren utlo ttades fri·a fl ygt urer! 

C F16, överS t c Björn A:son Hedberg, 

hälsade stud enterna välkomna prick 
14.15 med en kärnfri skt kort anförande. 

Och så kunde spelet börja. Löjtnant 

Bengt Paulsson 

startade upp
vi!!ninge n med 
sin "TunnaD, 

som han rolla
de och loopade 

med dcn äran. Så var dct dags för en 
tre-grupp "Dra.kar" mcd kapten Hans 

Hagma n som "etta". Mest effcktfull blcy 

förstås d en "sp lit up" gr uppen excellera

de i mitt ova n studenternas huvuden. 

Farten, ca 1.000 "kn'utar", impon erade 
syn- och hörbarli gen . . . 

F16 

foto: nils andersson 

• Den vårglänsande skönheten Draken (fpl 35 C) rönte stor uppmärksamhet under akademlkerln
vaslonen på F16 och på bilden ses Marie-Louise Wallenberg (fröken och fil stud vid Göteborgs 
nation) behagfullt nedsjunken i sittbrunnen medan väninnan CharistIna Wlnberg (fröken och stu
derande frän Uppsala) sönder nyfikna kastanieblIckar lite så där från ovan . •• Kadett Hans 
Erling tycks ocksä vara intresserad av skönheten . .. • 

Livbåtsövning i simhal lcn lockade se'n 

hundratal s skå delysma studenter, so m 
sig kad ett Tommy Banclh olz "hoppa" 
med fallskiirm för an sedan kl ara liv

hanken i det vå ta med dcn uppblåsbara 
gumm ili vbår han förde med sig - till 
sammans med a,ll öv ri g utrustning, nöd

radi o och a ndra agremanger. 

Sist och slutli gcn och roli gast blev det 
för dc lyck ligen lonadc stud emcr som 

fi ck en fl yg tur med Sk 16. Tjugotalet 
studenter och studentskor fick kl ä ut sig 
till fl ygare och se studerkammaren från 
ovan. 

En fulltr äff, kunde initiativtagare n 
Rolf Jonsson i AROS su mmera efter stu
d cmbesö ket. Och ett cffe ktfullt !l ter gäl
dandc av dct bcsö k på Fysi·kum som 
fly gkadcnerna fick göra för en tid se
dan. .. 

OLA 



Fänrik 
Torgny Holmberg 
F13 

BERÖMVÄRDA INSATSER 

Fänrik Torgny Holmberg, FJ3, och flot

tiljpoli s Han s Carlsson, F3, h~r bå da be
lönats med 500: - kr av Skandiakoncer

n~n för berömvärda insatser i slm band 
med branden på F3:s officersmäss i no

vember 1966. De räddade nämligen fy
ra grupper Döderhu ltsfigurer (de ovär

de rliga träskulpturerna). 

Flotti ljpolis Carlsson, som ledde släck

ningsa rbetet med F3 brandstyrka, kände 

icke nä rmare 

till . lokali~eter-
na Inne pa of

ficersmässen. 
Fänrik HolmF 13
berg, som var 

på tillfälligt besök på F3, var dock väl 

förtro gen med mässen och visste väl 
Döderhubgruppemas placering. - När 

elden vid ett t illfälle faln a t gick flottilj 

polis Carlsson, iklädd rökdy karutrust

ning och med ett rep om midjan, om 
v:;rvd lV tjock rök och mörker, JJ1 l 

m:lssbyggnaden. Fänrik Holmberg diri 
gerade ,& flo ttiljpo lisen medelst till 

rop och ryck i lin an fram till den plats 

där Döderhultsgrupperna förvarades. 
En utmärkt in sa ts - väl värd sin be

löning. • 

FloltllJpolis 
Hans Carlsson 

F3 

ETT SO-ÄRSMINNE 
Är 1911 tOg förberedelserna för ett mi

litärt flyg fastare form . I ju li 1912 hade 


det första sven ska flygförbandcr eta bl e


rats vid Axvall i Väste rgötland, för att 


året därefter flyttas till Malmen. Det fick 

namnet Kungl Ellttelegrafk3.rens flyg

avdelning. Namnet var inte så omoti,' c

_ __-'-'ra~t'__"s" kan tveb, tv Föl"plp_
om kanske ·

och flygväsmdet. Han blev fjärde svensk 
som erö vrade internationellt diplom som 
förare a v f ri

ballong, vilket 

skedde 1905. På 

egen bekostnad 

genomg ick han F3
flygskolan i Do


u,li i Frankrike och a vlJde sina certifi 

självklart att han skulle bli den nyupp

satta flygavdeln.in gens första chef. 
Med outtröttlig energi verkade kapten 

Hamilton för utvecklingen av detta em
bryo t ill ett svenskt flygvapen. Under 

första världskriget ägnade han ett enormt 

arbe te åt att anskaffa och modernisera 

den svenska armens tyvärr alltför bräc k

liga flygmateriel krigsdugligt skick . 


