
HÄNT VID FLOTTILJERNA· HÄNT VI 

LOTTAKONFERENS 

I början av året inbjöds till Fl förbunds
lottacheferna med moblo ttor iran örebro, 
Dalarna, Västmanland och Värmland att 
under en dag diskutera gemensamma frö
gor och problem, 

F1 
Främst på programmet stod rekryteringen 

till sonunarens lotlaskolor 
och höstens fritidskurser. 
I det sammanhanget dis
kuterades ock,,, ett annal 
vitalt problem: Hur bo
ha lla utbildade loltor 
längre än vad som nu är 
fallet" Det gäller i första 

hand yngre loltor som utbildats vid lotta
skolor. 

En lämplig ä(gä rd syns vara att till resp 
förband inbjuda dessa lotlor och P;1 ::.fl sätt 
stärka samhörighetskänslan mellan loltan 
och förbandet. Denna relativt enkla åtgärd 
bör ha en positiv inverkan pil lottornas 
inställning till fonsatt tjänstgöring, 

Konferenser av denna typ har visat sig 
mycket värdefulla, då de ger et t snabbt 
och effektivt informationsutbyte mella:o lot
laförbund och förband, • 

B Lundberg 

ÄVEN DANSK VETERAN 
Vid danska flygvapnets stora flygdag på 
Karup den l j uni överlämnades ett flygplan 
J 29 "Tunnan" som gåva från det svenska 
flygvapnet till Kongelig Dansk Aeroklubb, 
som firade 60-,1~sjubileum. 

Chefen för målflygdivisionen pa F3, kap
ten Ingema.r Eriksson, hade den stora äran 
atl Id göra Tunnans sista franlträdande in
för utländsk publik. Efter en kort upp

visningsflygning med 
den gantla kurvstrids

F3
fightern överlämnades 
J 29:an vid en CNe
moni till den danska 
aeroklubbens beskyd
dare prins Henrik och 
presidenten greve 

Flemming av Rosenborg. De danska motla
garna fick även etl album med foton från 
J 29 :ans tjänst vid det svenska flygvapnet. 
Dagen efter flög kapten Eriksson planet 
till Odense/Beldringe. Här demonte rade 
man till viss del J 29:an, då den sk ulle 
transporteras pil landsväg sista styck et till 
Egeskov Veteranmuseum. 

Placeringen av denna J 29:a i Danmark 
och tidigare ett exemplar i vardera USA, 
England och Frankrike får väl ses som än
nu ett bevis pa den in ternationella upp
märksamhet som ägnas det svenska flyg
vapnet och svenskt flygplanproduktion. • 

Carl 

UTMÄRKTA MÄN 
SEMPER PRIMUS, d v s "Alltid först" är 
den stolta devisen fÖl' målflygdivisionen på 
F3, Emblemet har utformats som en mål
tavla med ett jetflygplan mitt i prick. Em
blemet finns som blazeremblem och som 
rockslagsmärke. Avsikten är att också ta 
frant det som dekal för placering exem
pelvis på hjälmarna. 

I stadgarna stär att märket får bäras av 
flygande personal och fast anställd mark
personal - naturligtvis endast de som är 
eller har varit placerade på målflygdlvi
sionen. Ungefär 60 man bär f n märket.• 

Carl 

FRIVILLIG-TRÄNING 

Det var på vårkanten som frivilligofficeren 
kapten Frödin kallade till allmän baskurs 
i Borlänge. Medlemmar ur Folkare flygva
penförening och värnplik tiga boende i söd
ra Dalarna hörsammade k allelsen. 

Kurschefen, l: e flygtekniker Dovermo 
med instruktörer såg till att vi lärde oss 
försvarskunskap, de senaste rönen inom 
bastjänst, vapen, mobilisering, sjukvård, 
santband m m. Ett omfattande men intres
san t progrant. 

Senare inbjöds vi till ett efterlängtat 
veckoslutsbesök på Fl med visning av flyg
mat2riel och basspelssal, Santtliga fann det 
trevlig t att efter mån ga ;il' för en stund få 
återuppliva live t p å sin flottilj. 

STORSJÖ-DRAKEN ... 
Måndagen den 16 junI var det dags för flyg
planbyte på F4. Inför den förestående om
beväpningen från J 32 Lansen till J 35 
Draken la ndade en fyrgrupp 35:or, ledd av 
flottiljch ef en, överste Evert Bage, på frösö
fältet, efter en dryg halvtimmes flygning 
från FlO, där förre F4-chefen överste Kjell 
Rasmusson vid en enkel ceremoni över
lämnat flygplanen. De nu först anlända 
flygplanen kommer under sin första tid på 
F4 huvudsakligen att användas för omskol
ning av markpersonalen. 

Med pa flygningen från FlO var divi
sionschefen, löjtnant Mats Tjärn, löjtnant 
Dan Andersson och fälttlygare Erik Vallo. 
Dessa ingår i den in
struktörsgrupp som till 
slutet av oktober fort
bildas pa flygplanty
pen vid F3 i Malm
slätt för att därefter F4
leda flygomskoiningen 
vid henunaförbandet. 
På plats vid ankomsten fanns också fält
flygarna Staffan Hädell och Lars Körberg ur 
instruktörsgruppen, som tidigare flugit upp 
från F3 för att vara med om starten på 35
epoken. 

Det var en vacker dag när nykomling
arna anlände. Inte ett moin på himlen, 

"OPEN HOUSE" 
Lördagen den 14 juni inbjÖd F3 till fantilje
dag på flottiljen. Arrangemanget, som var 
det fö r sta i sitt slag på F3, uppskattades 
mycket av de omkring 500 deltagarna. Dess
utom gy nnades dagen av ett charmant vä
der. 

Allehanda aktiviteter bjöds för att visa 
och roa gantmal och ung, Progranunets 
höjdpunkt var en förnämlig avancerad flyg
uppvisning med två större modelIflygplan. 
"Piloterna", som var ur "Linköpingseska
dern", visade på ett utomordenUigt sätt 
hllr man med radiostyrda modellflygplan 
utför roll, looping, spin, ryggflygning o s v. 
Dessutom visades säke rhetsrn ateriel, med 
hopp i simbassängen och en flygares rädd
ning gummilivbåten. hunduppvisning, 
folkdanslag , b rand- och släckningsövning, 
film, ridnin och mycket annat. Man hade 
även låtit n~gra östgötakonstnärer ställa ut 
och sälja sina al$ter. • 

Carl 

En aprilsöndag genomfördes stridsskjut
ning tillsam m ans med baskursema i örebro 
och Viis! , ras vid flottiljens skjutfält för 
nästestrid vid Svansbo. Ett fint arrange
rat övning sfält med raffinerade måluppen
barelser. 

En uppskattad avslutning av kursen var 
studiebesöket e n vacker maj dag vid en fullt 
utbyggd flygbas. Vi erbjöds en Tp 83 Pem
broke, som förflyttade oss Rommehed-Es
kilstuna och åter till det facila priset aven 
krona (flygförsäkring) inkl. lunch. De fles
ta såg sin hembygd för första gången fran 
luften och njöt av utsikten ner mot ett 
solbelyst land i sin skIra vårgrönska. • 

Printz 

plattan fulIpackad med folk. - "Där kom
mer dom!" I rutformering en tryckare över 
fältet, upptagning och formering till flank 
och landning med effektfulla bromsskär
mar. Taxning, parkering och några väl
komstord fr;in stabschefen, varefter flot
tiljchefen ställde upp för en Improviserad 
presskonferens i gröngräset vid plattan. 

"En lagom sofistikerad dant som j ag tror 
val kommer att passa våra förhållanden i 
nedre Norrland", sade han bland annat. 
En av de första frågorna som ställdes till 
flottiljchefen var, varför man så snan 
efter omskolningen till J 32 Lansen bytte 
ti 11 J 35 Draken, Och dagen efter kunde 
man läsa i tidningarna, att Indragningar 
av andra flygflottiljer i landet medfört att 
det blivit Drakar "över" och att man där
för kunnat genomföra ett byte till en me
ra kvalificerad flygplantyp tidigare än vad 
man från början hade räknat med ... 

I och med att Draken konunit till flottil
jen och att Lansarna successivt försvinner, 
kommer ock s:l flottiljens navigatörer att 
försvinna, När det är så dags säger vi adjö 
till ett bra flygplan och en yrkesskicklig 
personalkategori. som under ett par år på 
ett förtjänstfullt sätt båda bidragit till 
jämtlandsflottiljens insatser l luftförsva
ret. •

berns 

Hiälpfonden 
utdelar 
Ansökan om bidrag ur Svenska Fly
gares Riksförbunds Hjälpfond, vil
ken förvaltas av KSAK, skall vara 
KSAK tillhanda senast den 20 no
vember. Ansökan skall åtföljas av 
åldersbetyg och intyg som styrker 
behovet av understöd. 

Bidrag kan utgå till: 
a) flygare som blivit berövad sina 

exis ten smöjligheter eller fätt sin ar
be ts[örmaga väsentligt nedsatt under 
i första hand yrkesutövning såsom 
flygare (me<llem i flygplansbesätt
ning, flygmekaniker), samt 

b) änka, minderåriga barn (intill 
fyllda 16 år) och föräldrar till om
kommen flygare enligt mom a) 
ovan, vilka till sin försörjning va
rit beroende av den avlidne. • 
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LIVLIGT DRIFTVÄRN 
Aktiviteten har under våren varit stor toom 
F6:s driftvänl (Dv). I slutet av april var 
driitvämsrnännen på utbildning 1 Bocksjö
lägret. Det var övningar som anordnats av 
Fo 35. Deltagare var driftvämsavdelnlngar 
irån bl a F 7 och VoV. I den avslutande fält
tävlingen segrade driitvämsmannen Ver
ner Walter, F6:s Dv. 

Den 20 maj kvalificerade sig F6 :s Dv till 
uttagningstävlingar vid PIO, Strängnäs. F6:s 

F6 
lag ,vann tävling en 
med god marginal och 
blev därmed FV -mäs
tare. Detta innebär att 
laget fick repres?ntera 
FV vid d~n stora Rik s
hemvärnstävlingen i 
Sollefte1i i slu tet av 

augusti. Denna tävling håJls bara var tred
je år. F6:s lag bestod av Lars Sjöö, Gunnar 
Björnel1, Arne H eltnler, Gun nar Persson, 
Roine Larsson , Jan An d ersson. (Tyvärr sak
nades slutresultaten i skrivande stund). 

På Svenska Flaggans dag (6 JLUli) stod 
F6:s Dv som värd för en fälttävlan mot 
F13 :s Dv. Tävlingen började på "Lushar
pan " med avståndsbedömning, h andgranat
kastning, hinderlöpning och prov i spräng
och sjukvårdstjänst samt fortsatte pä ef
termiddagen vid Hammarnäset med mäl
spaning och fältskjutning, 

Resultat: Lagsegra re blev F6 med me
delpoängen 60,93 före F13 med 51,44. - Av 
de 32 tävlande segrade Ove Odin, F13, när
mast dock följd av sju driftvärnsmän fr!ln 
F6. • 

R Rayslål 

* 
FL YGPOJKSLÄGER 

En svärm flygpojkar kom den 28 juli tiJI 
F6 iör att stanna på sommarkurs I tre vec
kor. Tyvärr bestod förläggningen av täJt 
p g a ombyggnadsarbeten, men tack vare 
det vackra vädret var ändå hLUllöret pil 
topp redan fr~n början. Detta gav även 
tllliäl1e tiJI massor av bad, särskilt under 
den tvådagars säkmatövning, som jämsides 
med flygpa ssen i SK 16 och besöket på fall
skärmsjägarskolan var det mest uppskat
tade inslaget. • 

B Svensson 

Nya böcker om flyg 
På Almqvist & WikseIls förlag har 
utkommit fyra böcker ur en serie 
med planerat sex böcker av stort in
tresse för flygintresserade. 'rre av 
dem är skrivna av Kenneth MLUlson 
och behandlar jaktplan, bombplaO'l 
och trafikplan medan den fjärd e, 
som behandlar rymdskepp, har som 
författare Kenneth Gatland. Alla 
böckerna innehåller åskådliga färg
bilder och. informativa texter och 
lämpar sig bra främst såsom fak ta
källor och. uppslagsböcker, då viktiga 
data för modem flygmateriel finns 
angivna. Böckerna innehåller också 
en hel del historik, ordförklaringar 
m m som förhöjer deras värde. Böc
kerna är inbundna i klotband och 
kostar 16.50 kr per styck. II 

HERCULES ARLA STOD ... 
Fredagen den 30 maj på eftermiddagen lan
dade "SAF G 72" på Så tenäs efter nonstop
flygning från USA. Därmed avslutades den 
hittills längsta flygningen i flygvapnets 
h.istoria och. C-130 nr 2 kunde Iniörlivas i 
F7:s transportflotta med vitmålade Hercu
les nr l som flaggskepp bland ärevördiga 
DC -3 :or. 

Det nya flygplanet är utrustat med extra
tankar, vilket möjliggjorde direktflygningen 
från Syd-Carolina tiJI Västergötland. Routen 
som utgick frän Cherry Point - en Navy
bas på USA :s sydostkust - planlades via 
luftled omedelbart öster New York, vit 
Gander (NewfoLUldland ) och vidare över 
Atlanten till Prest 
wick medelst storcir
kelnavigering. I luften 
över Skottland begär
des "förlängning" av 
färdplanen så att yt F7
terligare tillstånd att 
fortsä tta fl terslående 
sträcka från Prestwick till Såtenäs kunde 
erhållas. Civila flygsäkerhetsbestämmelser 
gjorde detta nödvändigt med hänsyn till 
kvarvarande bränsle och alternativa land
ningsplatser i aktuell vädersituation, med 
lågtryck Över h.ela A tIanten och varierande 
med- och motvindskomposanter - trots 
meteorologisk statistik om västliga höjd
vindar. 

Flygningen utfördes mellan 7,000 och 
10.000 m med bränsleekonomisk bästa höjd 
kontinuerligt ökad relativt den minskade 
flygvikten. Starten skedde kl 20.12 ameri
kansk lokal tid (00.12 GMT) och landning 
14 flygtimmar (på 4 min när) senare kl 
15.08 svensk tid (14.08 GMT). Man har allt
så god tid att fundera om man vinner eller 
förlorar tid vid långflygning mot gryning, 

Ombord fanns utöver 6 mans besättning 
även 21 passagerare. Dessa medföljde från 
Marietta, Georgia , och utgjorde den fly
gande och tekniska personal som h.ade om
skolats under 4-6 veckors utbildning vid 
Lockheed. Flygplanet medförde dessutom 

GRAVÖL ... 
Flygvapnet miste den 30 juni sin enda flyg
flottilj på västkusten. Kvar på Sävebasen 
har flygvapnet nu endast en baspluton . 

Flottiljen avtackades den 25 juni av Gö
teborgs stad på Gustav Adolfs torg, där 
förbandet "avlämnades" till stadsfullmäk
tiges ordförande Hans Hansson. r ceremonin 
deltog, förutom all F9-personal, fanvakter 
frän garnisonens för
band och. frivilUgor
ganisatloner samt sär
skilt inbjUdna frän 
staden. Efter parad 
för fanan tackade F9
stadsfullmäktiges ord 
förande för god vakt 
och erinrade bl a om att flottiljen haft älta 
krigsflygplantyper under tiden 194(}-1969. 
Dessa hade avverkat en flygsträcka motsva
rande 2.500 varv fLUlt jorden. Han framhöll 
också , atl det inte var s tadens önskemål 
att flottiljen indrogs. Från dess synpLUlkt 
borde den dock legat på annan plats, 

S lutligen hyllade han, med en tyst minut. 
de 42 flygare som omkommit i flygtjänst 
Omedelbart efter detta paraderade nio 
grupper J 35 :or ur F3 och FlO över staden, 

Sista fasen i nedläggningen skedde på F9 
den 30 juni, då f lottiljens personal. F9:s 
och F7:s fanvakter samt särskilt inbjudna 
avlämnades till CFV. Därefter följd e tal av 
general Noren, som bl a yttrade: "Många 

skrymmande last av varierande slag, bland 
annal hellkoptermateriel för Marinen, vil
ket var anledningen ti ll mellanlandningen 
p~ Cherry Poin t. För passagerarna, som 
satt relativt trängt, måste 14 timmars flyg
ning framstå som betydligt längre än för 
besättningen. Utöver det begränsade utrym
met märker man ju motorbuller mer i last
lummet än på flight.deck, om nu någon 
negativ synpunkt ska nämnas i samband 
med det utmärkta flygplan som Hercules 
är. 

Alltnog, efter landningen föreföll såväl 
besä ttning som passagerare vara lika fasci 
nerade av detta rejäla flygpass som att va
ra äter hemma efter en intressant om än 
krävande utbildningsperiod. Alla h.ade d ess
utom d e sista 14 timmarna hunnit få en 
osedvanligt lång skäggstubb. vilket Ilvligt 
tycktes uppSkattas av välkomstdelegationen 
på hangarplattan. • 

Dan-eli 

VÄNERNS SNABBASTE 
Den 28 juli anlände den nya räddningsbå
ten "Storsmuggler 28" till F7:s hamn, efter 
att ha h.ämtats av besättning ur F7 vid Dy 
viks valV i Stockholms norra skärgård. 
Bilten skall användas vid nödsituationer 
- t ex då en förare hoppat och h.amnat i 
vattnet - Köpet föranleddes av den om
ständigh.eten att flottiljens övningsområde 
ej tillräckligt snabbt kan näs av någon 
räddningshelikopter. 

Data: Längd: 8 fot 
Motorer : 2 st Volvo 
Penta på vardera 
165 hk. 
Toppfart: 37 knop 

Bättypen (Smuggler 21) visade sina go 
da fartegen skaper genom att vinna årets 
två stora havsracertävlingar Roslags- och 
Getingloppet • 

K -A Andersson 

förändringar, omorganisationer och Indrag
ningar har tidigare skett toom krigsmak
ten, men aldrig förr har ett så ungt för
band lagts ned." 

När det gällde skälet tin nedläggningen 
citerade CFV chefen för försvarsdeparte
mentet, som i statsverkspropositionen sagt: 
"Med hänsyn till den ogynnsamma kost
nadsutvecklingen för kvalificerade vapen
system torde det bli nödvändigt med be
gränsningar i den nuvarande organisatio
nen, framför allt där sädana system är helt 
avgörande för dennas storlek." 

Nedläggningen Innebär dock ej, att flyg
vapnet i krig inte kan etablera ett jaktför
svar i detta område. Så länge lämpligt be
lägna och utrustade krtgsbaser finns här 
kommer så alt kunna ske. Genom de när
varande riktade CFV ett tack till all per
sonal. som under åren byggt upp förbandet. 

Slutligen yttrade CFV: "Som chef för 
flygvapnet avtackar jag härmed Kungl Göta 
flygfloltilj och förklarar den efter denna 
dag nedlagd . Vården av dess namn och tra
ditioner, symboliserade I dess fana. upp
drager jag till KLUlgI Skaraborgs flygflot
tilj ". 

Därefter skedde parad för F9:s fana, som 
sedan av C F9 överlämnades till CFY. Den
Ile överlämnade fanan till C F7 för att en
ligt dennes bestämmande föras tillsammans 
med F7 :s egen fana. 

Kungl Göta flygflottilj var så nedlagd . • 

BEW 
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AKTIVITETS HALL UNGLOTTA-BESÖK HÄR HÄLSAS NYTT ... 
l början av å ret tog FlO:s robotdivi sion en P å försommarens vackraste dag, som in  Officerskurs 1969-71 har börjat sin ut
ny pjäshall i bruk. Den används huvud träffade tisdagen den 17 jWl.i, fick FIS bildning vid F 20. Måndagen den 21 j uli var 
sakligen i samband mcd fortsatt t eo rctisk besök av ett 70- tal unglottor fra n Dalarnas inryckningsdag och vid en kort ceremoni 

och praktisk yr loltaförbund. Eftersom d et var första g~ng- hälsad e skolchefen, överste S-O O lson, e le
kesutbildning av 
värnpliktiga. Ut
bildningen har 
tidigare mesta
dels f ätt bedriF10 vas utomhus. 
varför den nya 

lukalen speciellt vintertid varit syrU1erligen 
efterlängtad . anslutning till pjäshallen 
finns le ktionssal, verkstadslokal och kall 
förråd för materiel. • 

ThorselI 

• Atliotale(s aliackfpi premiärvisad i mockup . 

INTE ILLA FÄKTAT 
Den 2&-30 mars var bråda dagar för fäk
tarna vid F14. Den 26 svarade nämligen 
F14 för "Lagtävlingen om Kungens Kan
na", den 27-28 för Militärmästerskapet i 
värjfäktning och den 29--30 för "Halm
stadsfäktningarna". Den sistnämnda täv
lingen dock i samarbete med 116. 

I tävlingen om Kungens Kanna deltog 
tolv lag . Segern gick inte oväntat till Svea 
livgarde genom kaptenerna Dag Akerberg. 
I var Genesjö och löjtnant Orvar Lindwall. 
Ett Intressant lag var Norrbottens rege 
mente , som s tällde upp med familjelaget 
Högström bestående av major Hildemar. 
löjtnant Harald och fänrik Pet er. 

Resu ltat: 

1) Svea livgarde 

2) Försvarets artillerIregemente 
3) Bodens artilleriregemente 
4) Svea artilleriregemente 

Till Militännästerskap et hade över 100 
fäktare anmälts. Antalet deltagare är emel
lertid enligt bestämme lse rna begransat till 

60, eftersom lag 
:och individuell 
tävlan gå r ge
mensamt och al 
la möter alla. 
Till start komF14
dä.-för "bara" 60 
deltagare i in 

dividuell tävlan och hela 13 förband kunde 
ställa upp med tre man så att de kunde 
delta med lag . Totalt utkämpades ca 1.800 
matcher på 10 pister under en tid på om
kring 22 tlm. Tävlingarna ställde stora k rav 
på deltagarnas kondition och fäktkunnan
de. F5:s materie l hade lånats och den fun
gerade som vanligt pe.-fl'kt. - Resultat 
lagtävling: 

1) Ha Ilands regemen te 
2) Svea livgarde 
3) Svea artilleriregemente 
4) Bergslagens militärområdesstab 
5) Jämtlands flygflottilj 

30 

en, som flottil 
jen besöktes av 
e nbart unglottor, 
hade ett omfat
tande program 
lagts upp . FörF15
utom lekamlig 
spis fick lottorna 

också se flyguppvisning aven grupp A 32, 
besöka det nya trafikl edningstolTI et, se 
film , sambandscentral och räddningsma
teriel av olika slag. Allt förevisat och be
skrivet av flottiljpersonal, som - när kän 
nedom om lottabesöket kom ut på cirkulär
order - fick uttagas genom "lottning" . • 

West lin 

TÄVLANDE FV-POJKAR 
Den årligen återkommande fälttävlan för 
flygvapenpojkar från Uppland/ Gästrike - , 
Sala-, Västmanlands- och Folkare Flygva
penföreningar genomfördes vid F16 den 31 
maj-l juni . 

Efter genomgång av tävlingsbestämmel
serna m m startade tävlingen med punkt 
orientering och rapporlföring. Efter m id
dagsmålet kasta
des handgranat 
och löstes prov 
l flygplanidenti 
fiering. - Sön 
dagen började F16
med terränglöp 

ning och etter 

lunch avverkades de återstående grenarna 

skjutnin'g, avståndsbedömning och sjuk 

värdstjänst, - Det av Fl uppsatta vand 

ringspriset Västeräsdjäknen gick till det 

segrande laget från Uppsala, l vilket in

gick: A B er gsten. L E Pettersson och B 

Fredriksson. 


Resultat: 
1) Uppsala lag 2 , 983 poäng 
2) Gävle l ag 3 970 
3) Gävle lag 1 932 
4) Folkare lag l 919 
5) Folkare lag 2 864 

Tävlingarna genOmfördes med bravur un 
der ledning av F16 :s frivoff kn Slröm lid , • 

G Frödin 

Resultat individuell t: 
1) Fanjunkare Enoch Persson, 116 
2) Kapten J-A Bodin, Al 
3) Kapten B-O Rehbinder, A8 
4) Kapten C-W Engdahl , Milostab B 
5) Kapten Ivar Genesjö, 11 

"Halmslad sfäktn ingarna" genomfördes för 
åttonde gånge n . Ärets tävlingar premiär
omfattade även sabel, varför det tävlades 
i alla klasser d v s sabel, värja, herr- och 
damflorett. 98 deltagare från 8 länder vi 
sade återigen att d essa tävlingar sannolikt 
är en av de största fäkttävlingar som ar
rangeras årligen i hela världen, Deltagande 
av de olika ländernas elilfäktare garante
rade en tävling i toppklass. Nästan ett EM . 
- Segrarna i de olika klasserna fördelade 
sig lika mellan Sverige och gästerna: 

Värja: Rolf Edling, Sverige 
Sabel: Edmund Walewski, Polen 
Her.-florett: K azimlerz Kanlkowskl, Polen 
Darnflorett: K erstin Palm, Sverige 

G V Olsson 

v erna välkomna till utbildningsperioden. 
Til l en av de mera angenruna händ elser

na vid OK 1969--71 stm't räknas inflytt 
ningen i F20 :s nya flygtjänstlokaler. 

Alla som erin
rar sig den 
mörka, dragiga 
vrån längst 
ned till höger 
i korridoren påF20
5:e kompaniet 
förstår att till 

fredsställeisen nu är stor bland lärare och 
elever. Äntligen förfogar man över en än
damålsenlig ordersal, omklädnadsrum med 
dusch- och tvättrum samt expeditionslokaler 
savä l för flyglärare som för kadetter i öv 
ningsledarbefattningar. Att flygstyrkan 
dessutom disponerar ett eget dagrum i an 
slutning till omklädnadsrummen förstärker 
naturligtvi s det positiva intrycket. 

Lokalerna , vilka delvis tillkommit ge
nom tillbyggnad men till större delen ge 
non, restaurering av 5 :e kompaniets utrym
men, har färdigställts under vint.ern och 
försommaren 1968-69. Ca 700.000 kr har 
ombyggnaden kostat. Att detta är väl an
vända pengar och bl a ilU1ebär en ökad 
trivsel och stimulans i arbetet skriver den 
flygande och tekniska personalen p å F20 
resp F16 gärna under på , • 

Vinberg 

* 

UNIK SAMLING 

En samling fotografier av militära flyg 
plan har färdigställts vid F20 i samband 
med den 25:e officersexamen i Uppsala . 
Utstä llningen består av över 150 flygplan
fotografie,' och åskådliggör utvecklingen 
inom svenskt militärflyg. Med flygplan 
Nr 1 Bleriot (1911) som första flygplantyp 
och med samtliga typer som förekommit 

inom svenskt m ili tä rflyg fram till flygplan 
37 Viggen, torde denna samling vara unik 
i vårt land . - Fotografierna (med up pgifter 
om typ, antal hästkrafter, fart och årtal) 
pryder sedan i slutet av juni väggarna i 
F20:s lektionssa lsbyggnad. • 

Il Unger 

* 
CIVIL ELIT F20 IF 
Den som under augusti hörde talas eller 
läste om resultaten från årets SM i mode rn 
femkamp - tillika internationella tävlingar 
- fö r vånades kanske över att finna F20 
högt upp i pri slistan såväl individuellt som 
i lag. l flygvapnet brukar vi normalt inte 
syssla med modern femkamp u tan skär de 
finaste lagrarna i den för oss mera hemta
ma flygfemkampen, 

In te de sto mindre återfann v i i V1\II l 
Budapest i september en F20-representant 
i ordinarie VM-lag och inte mindre än tre 
från F20:s idrottsförening l j Wl.iorernas VM. 
Hur kommer sig nu detta? 

Förklaringen är att F20:s idrottsförenlng 
har m ä nga strängar på sin lyra och en är ~ 



----------------------------

CFV SKJUTNING 

10 sekunder kvar - 5 - 4 - 3 
"Adam Röd anfaller". Med 180 sekunders 
intervall dök s~ förband eft e r förband upp 
bakom b ergk lcallen. Flygplanen blixtrade 
till i sol skenet, fällde sin las t oeh var borta 
igen. Eld och rök från krevadern a i lllulom 
r'ldet vittnade om att "flyget slagit till". 
- "Dom där kan man ju ställa klockan 
l'flcr" , k0111menterade en fiskådare . 

Scenen var Vi ll ingsbergs skjutfält öster 
Karlskoga den 12 juni i år. Från en kulle 
bevi t tnade CFV samt drygt hundra talet in 
bjudna gäster - riksdagsmän, militärat
tachee r, industrichefer, militära ch efer och 
prc",l'epl'esentanter - hur flygvapnets öv
ningsdivisioner anföll 'en fientlig fordons 
a nhopning". 

• CFV yttrade i sitt hälsningstal till gäs 
terna bl a: "Varje angripare mot vårt land 
kommer att ha svaghetsperioder när han 
ska ll bilda sina första brohuvuden och 
innan han hunnit etablera dem. Han kom
mer att vara känslig under transportskedet 
d å markstridskrafter skall föras fram till 
d e avsedda brohuvudena. Om vi vid dessa 
tillfällen koncentrerar våra resurser till 
kraftfulla anfall kan för totalförsvaret av
görande resultat åstadkommas. - Jag hop
pas att vad ni får se idag skall ge er en bild 
av standarden hos våra fl yg förband ." 

Ändam,. le t med denna CFV :s skjutning 
var att ge förbanden tillfälle att skjuta mot 
ett okänt mal samt att ge CFV, MB. CEl 
m fl e n uppfattning om fÖ "bandens förma
ga i at tack. Arets skjutning kunde dess
utom utnyttjas som en demonstrationsskjut
ning . 

Skj utma let utgjordes a v 24 tavlor grup 
perade tre och tre inom ett med skärmar 
f(\ar1< c rat 111å lomrade. Terrängen runt m~· 

le t b .=star av svarnavigerade skogsområden 
med fä hil lIp unkter. Måle t byggdes därför 
sA att d~t val- väl synligt. Förväxling av 
mill oeh vadabeskjutning fick inte ske. I 
det väder som rådde skjutdagen - helklart 
och god sikt - blev måhända m,ll et alltför 
lätt. 
• Själva skjutningen var upplagd som en 
taktisk tillämpningsövning. Skjutand e di
visioner fick dag en före skjutdagen bryta 
ett kuvert inneha Ilande en enkel förutsätt 
ning' En fionde har anfallit värt land och 
har tagit ett brohuvud. Detta representeras 
i stort sett av V<irmland. Divisionerna skall 
vara beredda alt fri'm den 12/ 6 kl 11.00 
a nfa lla mal inom brohuvudet. 

Stridsammunition , raketer eller bomber, 
var beordrad f ö r samtliga skjutande för
band . Tolv gl"Upper sku lle ha full last, d e 
övriga reduce t·ad . 

P å skjutdagens m o rgon fick divisionerna 
bry ta et! innerkuverl, som innehöll anfalls
foto, a nfallstid och mi. lbeskrivning. 
• Skju tningen genomfördes helt " efter rit 
ni ngarna". Med sekundprecision anföll san1
man lag t 37 grupper (148 flygplan) h,in 
,am tliga jakt- och attaekfloltiljer utom 
F21. som var under omskolning till ny f1yg
planto'p (35 :an). 

HÄNT VID FLOTTI'LJERNA 1


.. föreningens civila femkampssektion. Denna 
existerar sedan flera år. Dess primus motor 
under idrottsföreningens ordinarie ordföran
de, C F20. är gymnastikdirektören vid Lun
dellska skolan i Uppsala Erik Backman. F20 
hjälper f rämst till med träningen genom alt 
5tälla lokaler och viss utrustning till föno
gande och rar i gengäld glädja sig iit att 
Ull sin förening räkna nägra bland landets 
bästa förmågo r och framtidshopp i modern 
femkamp. Ridträningen är det enda F20 in
t e kan stä till tjänst med. Den sköts av 
ryttm ästare WilcselI med hästar från aka
d emistallet. 

D e aktiva täv la nde rekryteras främst 
frå n sko lorna i Uppsala och återväxten är 
god. Bosse Jansson, Tommy Jonsson, Gun
nar Jacobsson och mänga fler är alltså 
inga flygare. Mest namnkunnig är 32-årige 
Bosse Jansso n, idroltsJärare vid polissko
lan i Solna m~n bosatt i Uppsala. Han vann 
SM 1963, d it F20 stod som tävlingsarrangöl'. 
Sedan dess har h a n varit mest framgimgs
rik e svensk vid internationella tävlingar 
ända till s Björn Ferm vann OS-guldet i 
Mexico. Arets andraplacering i SM är ett 
starkt resultat. övriga individuella place
ringar för F20-femkampare i SM var för 
seniorer 7:e, 9:e, l1:e, 12:e, 14:e och 18 :e 
plat s. vi lket ock sa ledde till att laget hem
förde s il ve rsk ö ld en som lagpris. Och ju
niorerna stod minsann i.nte sina äldre kam
rate r efter. 

Vi P' t F 20 gläd~r oss åt och är sto lta över 
framgånga rna för våra civila kamrater i 
idrottsföre ningen. Vi vill gärna sa här lite 
mer offentligt lyckönska dem till vunna 
framgangar och önska dem god fortsätt 
ning. 

On • 

FLYGMllITÄR FEMKAMP 
Arets flygvapenmästerskap flygmilitär 
femkamp höll s på F6 9- 11 juni. För första 
gången had e SAS inbjudits at! utom tävlan 
d e lta m ed ett lag, 

Första g:·enen . duellskjutn ing , genomför
des pa Signalregemente ts sk jutbana i Karls
borg . D en ovanligt blanka Vättern i bak
grllnd~n inverkade troligen menligt pa re
sultaten. Bäst blev fältflygarelev Petters
son, F5, pa 166/20 före kadett Karlsson, F20, 
och kapt ~ n Rittby, Fl1. F20 tog ledningen 
i lagtävlingen före F5 och Fll. 

Andra och tredj e grenarna, basketboll 
och simni ng, g enomfördes i Falköping. 
r basketboll vann l:e fältflygare "Smätt" 
A"dor3~on, Fl!. röre I :e fältflygare Gus
lavscoOl, F4, och k apten Rittby, Fll. r l,d
ning~n var därm 2d efter två grenar två 
FIl-are, Rittby och And ersson, följda av 
försIe g:rensegraren, Pet tersson, F5. 

r si m n ingen visade löjtnant JOllsberg, F5, 
a t t han fortfarande h åller sig i toppen och 
vann för~ löjtnant Bandho llz, Fl , och l:e 
fältflygare Andersson, Fll, Individue llt be
fäste Andersson h ä r s in ledning före Pet
tersson, F5. - r lagtävlingen hade efter 
första dag 2n F5 en knapp ledning på 68 
poäng före Fll, 69, och F4, 87. 

Andra ti.v lingsdagen avverkades fäktning
en i F6:s gymnastiksal. Grenvinnare blev 
löjtnant iVliilIer-Hansen, F5 , före Petters
son , FS. Båda med 22 segrar. Genom sin 
andraplacering ryckte P ettersson, F5, åter 
ham P'l ledarplats med platssiffra 13, följd 
av Andersson, Fll, och Bandholtz, Fl, som 
blida hade platssiffra HJ . - r lagUlvIingen 
var ställningen efter fyra gren ar: F 5, 85 p., 
Fil, 107 p, F4, 123 p. 

Redan efter ett par anfall omvalvdes 
m5tet av rök, som delvis skymde sikl ~n 

för efterföljande förband. Antalet d elm" l 
r educerades alltmer. Trots dessa försv a ,'ande 
omständighcler lag nästan samtlig a ned
slag i ma lomritde t. Samtlig a gruppe rs skjut
resultat b e tecknades som bra. 

Skjutningarna infriade helt ställda tör
väntningar och gästerna verkade in1pone
rade av förbandens träffsäkerhet och pre
cision . 

Dock ingen ros utan törnen. Pa minus 
sidan noterad es att manga förband under
skred säk e rhetshöjden. Lyck ligtvis inträf
fade dock inga skadot". - En skogsbrand 
uppstod , v ilken dock re lativt snabbt kunde 
släckas av brandkårer, som fanns på plats 
m inuterna efter skjutningens slut. Efter
s läckni ngsarbetet b lev dock långt och be
svärlig't. 

• Somliga presskommentarer betecknade 
efteråt skjutningc)n som slöseri med skat
tebetalarnas pengar. Mot ddta kan dock 
invändas, att FV någon gäng då och dä 
m åst!? pröva om vapnen fungerar pa av
sett sätt. FV maste få tillfälle att i tid upp
täcka fel e ll er brister och kunna rälta till 
dem - i fred. 

HelhetsintJ-ycket av skjutningen blir att 
anfallen planlades, leddes och genomför
des med klLl1nande och prec ision. Skjut
ningen gav en r espektingivande bild a v den 
effekt, som våra attack - och jaklförband 
kan astadkomma. • 

len-ÅS ------. 

Flyktmomentet. som avve rkades tredje 
tävUngsdagen i Tiveden ca 10 km norr om 
Karlsborg, inleddes m ed hinder löpning på 
en snabb, trevlig och utslagsgivande bana. 
Bäst i hinderlöpningen var kadett Karlsson, 
F2D. Orienteringslöpningen vanns sedan av 
löjtnant Salsing, F1S , som därmed va,,,, 
flyktmomente t fö ljd av AnderssoCl, Fl!. 
I och med sin andraplats p,tad 2 "Smålt" 
Andersoon åter ned Petterss~ n. F5, till an
draplats=o totalt och van~ n1ed minsta 
möjliga marginal. - I lagtäv lingen Segrade 
FS före F4, som genom e n fin insats sista 
dagen gick förbi Fll • 

Lagtävling: 

1) F5 127 P 
2) F4 142 P 
3) Fl! 150 P 
4) F20 172 P 
5) F I5 223 P 
6) FlO 261 P 
7) F6 265 P 

Plats-Individuellt: Flj 

l 
2 
3 
4 

5 
6 
7 
8 
9 

10 

I I siffra 

1. fältf And ersson Fll 21 
Fällfelev Pettersson F5 22 
Lt Bandholtz Fl 36 
l. fällf Gustavsson F4 40 
Kad Norm F2J 45 
Lt Jonsberg F5 45 
1. fält( Ingfel t FlO 46 
l. fältf Karlsson F4 49 
Kad Kar lsson F 20 5J 
Lt Tjäm F4 53 

31 


