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Första årskursen flygofficerare i marktiänst

de• den t6rata egentliga lrakureen tlygotticerare i aarktjlnat. De lr till antalet tem och
har genomgltt en utbildning som motsvarar den,

b) !o.tt.!a1t_ay.!,t..1.llll•1u1hi,l,!n!ns. .(J!Ul. som
motsvarar aJ'StJ, oatattar 15 alnaders utbildning. Utbildningen lr uppdelad i tea ekeden,
tvl vid F 2 (ett vid vardera STRIB ooh ll'R.lS)

som derae kamrater i tlygtjlnat har tltt.

och tre vid aektortlottilj. Utbildningen om-

Skillnaden i etort lr att tlygtjlnsten ersatta av luttbeTakninge- och stridaledning•tjlnat och vidare att utbildningen eom helhet
getts en mer tekniek, friast elektrotekniek
inriktning. lllet tör utbildningen har varit
att ge dea de kunskaper ooh tlrdigheter som

fattar vid STRIS grundllggande rrjalutbildning, vid ll'R.lS tortaatt teknik- ooh allm~
militlrutbildning saat vid sektortlottilj

Vid !reta otticersexaaen pl F 20 utexaminera-

ertordrae tör tjlnatglSring so• tlnrik i t61jande betattningara

a)

Radarjaktledare i strila7etea 50 aed Ps-o8,

b) Btllltöretrldande adjutant, radarotticer
eller signalotticer i aek:toretab (tlottilj-

praktisk striltjlnstgöring. Utbildningsallet
lr krigaplacering som radarjaktledare (ooh
chetaobaervat8r) vid PB-08.
o) .Q.t!.i.2.e.t•~,ta_(Q.K11 ).a. som omfattar 12 mlnaders utbildning, sker huvudsakligen tillsammans aed OKt vid F 20.

bildning.

Btter otticersexB111en genomglr fänrikarna en
central stridsledningekurs, i lr vid F 13,
motsvarande flygkursen tör 8vriga flnrikar.
Mllelttningen t8r strikuraen är fortsatt

Med ledning av erfarenheterna trln törsta

instruktörs- och ledarutbildning lik&om tör
fänrikarna i flygtjlnet parallellt med en upp-

atab) aaat
c) Bitrldande lirare vid etridaledningaut-

lrakuraen• utbildning har utbildningaglngen
t6r kcmaande kurser nlgot lndrata och utbildningen omfattar t n t6ljande tre perioders

a) .l!~.!!l~d!. !!a.r.k!J!n!.ty,t:!!_i!c!W-!!L(~,
som motavarar GFU, omfattar 11 mlnadera utbildning, huvudeakligen vid F 2. Utbildningemllet är bl a chetsobservat8rautbildning och
utbildningen omfattar vidare allaänmilitär
utbildning saat grundläggande utbildning i
tele- och atriltjlnat.

friekning av rrjaltrimmen.
Btter strikursen har fänrikarna placerat•
vid de aektortlottiljer, som t n lr utruetade
med den aest moderna atrilutrustningen. Avsikten t8r framtiden lr att officerarna i
marktjänat i t8rsta hand skall utnyttjas i
striltjlnst men utrymme finna även tör apecial• .
utbildning, t e till signalotticer.
Nlr det glller genomglng av militlrh6gakclan
komaer den att ske vid samma tidpunkt som för
otticerare i tlygtjlnst, d v a

uppgift krlvdes av brlnaletekniaka akll tem
mellanlandningar t8r flygningen trln England
till Paria. Nlgot avkall pl tlygplanutvecklingena 8vriga prestanda slsom t e hastighet,
beväpning ooh bränsleförrld tlr ju inte gärna
g6ras. ~oket talar allunda tör att S'IUI,..id6n
i atlllet blir den billigare och lätttr&llk:omligare vlgen.

f n allmlnna

kursens början efter 5 Ar som otticer. För
officerare i aarktjlnat ko1111er den förestående utbyggnaden av atrilorganisationen och
uppsittningen av robotf8rband med elkerhet
att inneblra stimulerande uppgifter och goda
m8jligheter tör dugliga officerare att avancera till chefabetattningar alvll i atabasom f8rbandstjlnat.
Flygvapnet• behov av att utbilda officerare

Jetskoltlygplan förevisades ocksl. Slrakilt

i marktjänst är f n atörre In vad aom hit-

mot bakgrunden av svenska flygvapnets planer
pl nyanskaffning var det intreasant att se
Fouga Magister, lacchi 326 och Gnat, vilka alla

tills kunnat rekrytera• med sökande av er-

redan lr bekanta t8r svenska tlygllrare. 5.lABas

forderlig kvalitet. Det är därför angellget
att de officerare som utbildats och de aa-

105 liksom Kanadu ci,..41 t6rekom endast i mo-

piranter aom lr under utbildning omhändertas
al att de töratlr vilka kvalificerade upp-

dell men rönte blda stort publikintresse.

gifter aom vlntar dem.

