
Den 20 juni var personal och 
anhöriga åter samlade på F11 . 
Denna gång för att bevittna 
den sista flygningen med S 
35E 'Draken' på F11 . Detta 
skedde i samband med avveck
lingen av den sista av F11 :s fy
ra divisioner och kompanier 
samt flyg- , väder- och flyg leda
ravdelningarna . Om knappt ett 
år stängs flottiljen för gott. 

Avslutningsdagen flög åtta S 
35:or i divisionsformering en 

Slutfluget på F11 

avskedsflygning runt Söder
manland . Samtidigt utförde 
major Urban Sörme från spa
ningsdivisionen på F17 en 
uppvisning med S 37/ spa
nings-Viggen . 

Efter landning delade chefen 
för F11 , överste Ku rt Hager
ström, ut diplom till den per
sonal som varit engagerad i 

den sista flygningen. Eskader
chefen , generalmajor 
Sven-Olof Olsson, påminde 
om den viktiga roll som F11 
spelat som flygspaningsför
band i nära 40 ar. Han önskade 
även den kvarvarande perso
nalen en smärtfri avveckling 
under det sista året. 

Vad som ska bli av F11 efter 

nedläggningen är ännu inte 
beslutat. Ej heller vad som ska 
hända med flygplanen. En bas
tropp kommer att finnas kvar. 
Och målflygd ivisionen vid 
F13M kommer att använda 
Skavsta flygplats för måIbog
sering ett t iotal veckor om året. 
Flygvapnets tidigare största 
flottilj kommer att ligga öde 
och tyst. Ytterligare en dyster 
milstolpe i FV:s historia . • 

S W!II Sjö /ing 

Sommarkurs för FLICKOR 

Under vecka 31 och 32 genom lunda utbildning . Lektionerna 
fördes en sommarkurs för duggade tätt. På schemat 
fl ickor på F17. Det var 25 fanns bl a exerc is. vapenkun
alert-ivriga 16-åringar som skap och skjutning samt lek
'dristat' sig till denna annor tioner med meterologen och 

flygledaren. Under en halv dag 
på jaktdivisionen och kompa
niet fick flickorna bekanta sig 
med flygplan och flygning på 
lite närmare hM!. - Första 
veckan innehöll även ett stu
diebeSÖk pä Karlskrona ma
rinmuseum och örlogsstadens 
gamla varv . 

Helgens tvä dagar tillbring
ades på Bollö i strålande sol
sken . Där f ick fli ckorna bo i tält 
och äta mat i jägarkök. Liv
båtspaddling i 15 grader 
" varmt" vatten och genom
gäng av säk-materiel gav ytter
ligare krydda åt til'lvaron på ön . 

Andra veckan var minst lika 
späckad. Då gavs bl a lektion 
och övning i brands'läckning. 
En orientering på 4 km fick 
fungera som slutprov på navi
geringslektionerna. Efter be
sök på flottiljens hundgård 
med hunduppvisning, studier 
på sambandsavdelningen, in
formation hos och av PV-kon 
sulenten och genomgångar pa 
avd 6 kom så den stora avslut-

Radar utraderad 

I enlighet med CFV:s plan för ken " genom FMV-F:s försorg . 
strilmaterielomsättning har ett Ett imponerande moment in
radarförband PS-OB vid F13 träffade i april då den 30 ton 
avvecklats under det gångna tunga antennreflektorn lyftes 
verksamhetsåret. Händelsen ned till marknivå för bekväm 
'firades' vid förbandet i mitten skrotning . - Personalen har 
av december 197B , Till det enk successivt beretts nya arbets 
la men välarrangerade avske tillfällen . • 
det hade all personal som na Lennart Ragvaldsvn 
gon gång varit fredsplacerad 
vid PS-OB-förbandet inbjudits. PS. Har flygmusliet vid Malmen 

filtt chansen att ta hand omEfter 421B9,6 drifttim i för
delar av den historiska dyrbandsproduktionens och inci
gripen?, undrar Red. 

dentberedskapens tjänst stop 
pades rotationen för det eviga 
och oåterkalleliga driftstoppet. 

Under våren 1979 har radar

stationen " jämnats med mar

ningen med en hel dags tjänst 
på divisionen med SK 50-flyg 
ning och flyganknuten teori. 
Det var detta som " tände" 
flickorna på flygvapnet. 

På elva dagar hade 98 lek
tionstimmar avverkats. Och 
många var de flickor som triv
des så bra att de inte ville åka 
hem . - Flygvapnets olika yr
kesgrenar är intressanta. Man 
och kvinna trivs i flygvapnet!. 

Fänrik Rys/rand 


