FL YGvapenNYTT söker artikel
bidrag från alla aktuella FV
tjänsteområden. Gärna genom
arbetade artiklar om teknik,
taktik och organisationer. Ho
norar utgår. - MEN... alla
presumtiva skribenter: Vid in
sändandet av Ditt text- och
bild-mtrl måste Redaktionen få
Ditt fullständiga namn, hemad-

Skribent - Honorar - ·P ersonnummer
ress , ev förbandstillhörighet ...
och ... !! Ditt personnummer. 
Annars kan varken Red. eller
MSIKassa hjälpa Dig med ut
ordnandet
av
Ditt välför
tjänta honorar. Tyvärr. - Tveka
ej. Skriv nu. Artikeln och per

sonnumret, bl a. Gör det! - 
Och när Du lämnar manu
skriptbidrag : Skriv texten med
skrivmaskins text (för läsbarhe
tens skull) samt med 2'/,
kuggs mellanslag! Ordentliga
bildtexter önskas likaså. Foto

grafier bör helst vara i svart-vitt!
Men färg-DIA kan duga. Dock
EJ färgpappersfotografier från
negativ färgfilm, som oftast ger
ett dåligt resultat. - - Hjälp
FV-Nytt bli än bättre - Ditt bi
drag är gott nog. Ring först
(08-67 95 00/767) och skriv se
dan.
_
Red.

FMV-F:UR 30 år
Försvarets Materielverks Re- datorn i bruk. En av nyheterna
servdelsbyrå i Arboga (FMV- - nu är datainsamling per termi
F:UR) firade i oktober 30 år nal.
som ansvarig för flygvapnets
Utvecklingen inom datatek
reservdelsförsörjning.
niken har gått hand i hand med
"UR" förfogar i dag över ca utveckling och expansion vid
300 000 materielslag som är ut- "UR " , vilket medverkat till att
spridda på FV:s samtliga förpersonalstyrkan kunnat hållas
band och anläggningar samt de praktiskt taget konstan,t vid ca
verkstäder där materiel under- 200 personer sedan starten.
hålls. Dessutom ansvaras nu
mera även för vissa behov inom
• Vad händer närmast under
armen och marinen. - Omsätt
1977-78? - 023 har tyvärr inte
visat sig fungera helt tillfreds
ningen var 1972 86 milj kr och
ställande, varför en ny dator
1976 162.
Redovisning,
distribution
SAAB-UNIVAC (som sedan
1 'I, år tillbaka beSlutats) kom
och
anskaffning
centreras
mer att installeras och tas i drift
kring ett stort datorsystem där
under senhösten 1977.
sofistikerade
beräkningsmo
De mest genomgripande för
deller utnyttjas för lagerstyr
ningen . Vid begynnelsen 1947 ändringarna i samband med
utfördes arbetet manuellt, 1952 UNIVAC-datorns införande blir,
mekaniserades bearbetningen
att mottagnings- och kontroll
med hjälp av hålkortsmaskiner
rutinerna kommer att baseras
för att 1956 gå in i dataåldern. I på
uppdatering
via
bild
dag, när de 30 åren firas, står skärmsterminal. Vidare kom
mer det sedan 1952 tillämpade
man i begrepp att ta den fjärde

systemet med grupp & löpnum
mer som identifierande be
g repp i datorn att ersättas med
det för samtliga försvars
grenar gemensamma beteck
ningssystemet med s k F- och
M-nr.
Försvarsmaktens
gemen
samma reservdelsförsörjnings
system kommer till stånd, var
vid benämningen Rd/F ändras

till Rd/FG. Den största för
ändringen blir att armen kom
mer att tillämpa samma system
som FV.
Ansvaret för utveckling, un
derhåll och samordning av
Rd/FG kommer att åläggas en
särskild systemsektion, som
kommer att inrättas vid "UR " i
Arboga.
•

sätt tacka de personer som
medverkat i arbetet att ta fram
spelunderlag. Många har med
verkat inom ramen för ordina
rie arbetsuppgifter men har
välvilligt ställt upp i detta mer
arbete utan att direkta upp
drag lagts ut från centralt häll.
Jag vänder mig därför till ne
danstående personer med ett
TACK för trevligt samarbete och
värdefull hjälp under de gång
na åren. - Flygstaben: Lars AI

veskog,
Göran
Kahnhamn,
Bengt-Göran Styffe, Ingmarie
Asberg, Marianne ÖqviSt. Förs
ta flygeskadern: Lennart Gus
tavsson, Margareta Liljegren,
Gösta Lundberg. Flottiljerna:
Elisabeth Johnsson, Bo Lan
dahl, Birgit Norling, Olle Stedt
(F1), Bengt-Uno Ljungqvist
(F5), Bernt von Haugwitz, Erik
Lidholm (F6), Kjell Johansson
(F7), Torsten Lundström, Lars
Rådeström (F10), Ulf Mellberg,

Rolf Ögren (F11), Sture Gavelin
(F15) , Lennart Cranz (F17),
Gunnar Söderberg (F18), Per
Hansson,
Margit
Paulsson
(F21). FMV-F: Arvid Anders
son, Gunnar Hedström, Bertil
Sebring. Fort F: Sture Nord
gren. Ast/Foto: Curt Lundvall.
Brevskolan: Karl Gunnar Jo
hansson. Teleplan: Gunnar
Tallinger. Liber Kartor: Axel
Pahl.
_

27-årige flygingenjören TO
MAS KRAVE (F17) korades i
augusti till årets individuelle
världsmästare i motorflyg, som
avgjordes i Wells i Österrike.
1977 års VM, som var det andra
någonsin, hade samlat 42 pilot
konkurrenter från 14 nationer.
.. - Efter Kraves 132,60 total
poäng följde James Lafferty
(USA) med 130,21 p och Otto
Bauer (Österrike) med 129,97
p. - Krave spakade då ' en
Cessna 190, men till vardags
jobbar han med 'Drakar'.
Dan
Eftersom
svensken
Hedström (Norra Upplands
flygklubb) belade en hedrande

6:e plats i sammandraget med
sina 125,69 p, kom Sverige att
även lägga beslag på lagguidet.
(Nils-Erik Zanders, Linköpings
flygklubb, ej försumbara 13:e
plats förgyller den svenska 'alp
insatsen'.)
Efter
Sveriges
258,39 p följde Polen med
255,14 p och Österrike med
250,79 p.
VM i motorflyg består kort
fattat bl a av navigering, preci
sionslandning och teoretiska
kunskapsprov. Arets svensk
ovana terräng, den helt nya
karttypen och en "polsk riks
dag" till briefing kunde inte
hindra 'de blågule' att försvara

tätpositionerna från 1975 års
VM i Sverige. Den minnesgode
läsaren minns att FV-Nytt då
kunde presentera världsmästa
ren Jan-Olof Friskman (F21).
Svensk flygskicklighet, såväl
personellt som materiellt, om
nämns utomlands med respekt
och uppskattning. Sverige har
man hittills alltid kunnat räkna
med som en faktor med obe
roende styrka och vilja. Låt oss
kämpa för och slå vakt om den
na "Image and Good Will" i en
framtid som kommer att behö
va närvaron av svensk kvali
tet.
_

TACK 'ör hjälpen!
Sedan 1974 har undertecknad
haft två huvuduppgifter, dels att
medverka i arbetsgrupp för
framtagning av BBS spel
anläggning och dels att svara
för utarbetande av spelunder
lag för KC-spel. Då jag nu med
mycket kort varsel fått helt an
nan arbetsuppgift vill jag gärna
begagna tillfället att på detta

VM

22

motorflyg

Sören Raallomaa

Curt Sandels (F14)

Jahn Charleville (FJK)

