'Aero Deltas'.

Foto: Hans Bladh.

• Överst & Ovan: Aren 1964-65 (i ea 1';' är)
existerade Draken-gruppen 'Aero Deltas'
(F 18). Grp-eh var däv kn Glaes Jernow. Öv
riga medlemmar i 4-gruppen var: Peter
Forssman, Inge Andersson oeh Hans Jons

....
I nr 3/76 presenterades F5:s uppvisningsgrupp
med sex SK 60 - 'Team 60'. Här så en uppföljning med
son.
F 16:s fyrgrupp med J 35 'Draken'. . . Fler grupp
presentationer a vses följa.
.. .. ..
Historik. - Den första uppvisnings
Efter år 1970. - I februari 1970 dis
gruppen med 'Draken' (J 35A) sattes
kuterades flyguppvisningarnas be
upp på F13 i maj 1963 med It Sven
rättigande inom flygvapnets ledning .
Beslutet blev att en grupp J 35 skulle
En/und som gruppchef. I juni genom
förde gruppen flyguppvisning i Paris .
sättas upp. Av de 35-versioner som
Gruppen upplöstes våren 1964 . • •
fanns ansågs J 35A vara lämpligast
m h t bland annat enklare siktesut
Våren 1964 bildades gruppen 'Aero
Deltas' (fpl 35B) på F18 med kn G/aes
rustning m m . När valet föll på J 35A
Jernow som gruppchef. Gruppen ge
blev det återigen F16 som utsågs att
nomförde bl a en synkroniserad flyg
ansvara för uppvisningsgruppen.
uppvisning i Paris 1965 tillsammans
Förarna i gruppen tas ut från F16
med en grupp J 35A från F16. 'Aero
TIS/FFSU divisioner. För närvarande
Deltas' upplöstes hösten 1965. • •
ingår följande förare i uppvisnings
På hösten 1964 erhöll F16 uppdraget
gruppen: (Bild 1.)
att bilda en grupp med J 35A . Detta
Formeringar som idag är aktuella
uppdrag förlängdes sedan att gälla
enl bild 2.
till hösten 1969. Gruppchef under de
två första åren var kn Rolf Gustavs
Träning samt uppvisning. - För
nya förare, som godkänts av CFV att
son. De tre följande åren var kn Hans
ingå i gruppen, påbörjas grundträ
Hagman gruppchef. • • 1965-67
hade F10 en grupp under ledning av
ningen i rote med gruppchefen som
kn Lars Söderberg. Gruppen flög
rotechef. Under grundträningen som
med versionerna J 35B och D. • •
omfattar 15 rotepass, minskas flyg
Sommaren 1968 satte F3 upp en
höjden successivt ned till uppvis
grupp J 350 . Gruppchef var kn Her
ningshöjd. Därefter påbörjas grupp
bert Lindblom.
flygning på höjd med den nya föraren
16

varvid i första hand formeringar samt
omformeringar övas. - Efterhand
påbörjas programträningen och där
efter minskas hÖjden successivt till
uppvisningshöjd. Efter ca 15 trä
ningspass i grupp är normalt en ny
förare kapabel att genomföra flyg
uppvisning i grupp.
Från år 1970 har F16-gruppen ge
nomfört ca 30-35 flyguppvisningar
per år , i huvud'sak på flygdagar i Sve
rige - men även utomlands, t ex
Danmark 1971 och Moskva 1972.
Flyguppvisningarna är koncentre
rade till sommarhalvåret och under
denna tid tränar gruppen endast någ
ra enstaka gånger mellan flyguppvis
ningarna. Någon extra flygtid utnytt
jas inte utan flyguppvisningarna ge
nomförs inom den ordinarie utbild
nings- och flygtidsramen.
Speakern. - För att åskådarna
bättre skall förstå vad Draken-grup
pen visar upp har gruppen ytter,l igare
en medlem: En speaker . Det gäller
för honom att i rätt ögonblick ge sak

Bild 1
lig information om flyguppvisn ingens
olika moment. Gruppens speaker är
för närvarande kn Rolf Persson.
Utrustning. - Flygplanen som ut
nyttjas för flyguppvisning är stan
dardutrustade med undantag av ett
rökaggregat i fälltanken . Röken an
vänds under korta moment av flyg 
uppvisningen för att ytterligare höja
effekten av vissa rörelser .
Bastjänsten. - För att genomföra
såväl träning samt ca 30-35 flygupp
visningar per år krävs skicklig och lo
jal markpersonal (även vpl personal) ,
som dessutom är beredd att tjänst
göra på obekväm arbetstid . Som ex
empel på hur väl denna tjänst funge
rar kan nämnas att det är ytterst säl
lan som reservflygplan behöver an
vändas.
Sammanfattning. - Gruppen re
presenterar flygvapnet vid såväl ut
ländska besök, som flygdagar inom
Sverige och bidrar härigenom till
flygvapnets erkänt goda renomme.
• • Det är en stimulerande uppgift
för F16 att ansvara för gruppen . Fö
rarna i flygvapnets Draken-grupp har
ringa fritid under sommarsäsongen.
Detta kompenseras av att förarna
upplever flygtjänsten i samband med
flyguppvisningarna som synnerligen
intressant.
•
'Boris' Bjuremalm

Mållga olika formeringar an
vands Inom uppvisningsfl ygning
i forband. En del av dem ingAr i
de dagliga ffJ lmö vningarna, me·
dan andra "s kapas" Just lör att

visO:Js upp för publik. Med lyra
lIygplcin ar variationsmöjlighe
terna in te
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Ovan: Pil-formering.

Ovan: Flank-formering.

Nedan: Gemensam grupp-start.

Nedan: Formering i ruta.

Nedan: 1976 Ars iubileums-grp, F16.

Foto: Nils Andersson, Jahn Charlevi/le
Bo Dahlin, Per-Arne Nyhlfm
& Rune Rydh.

Ovan: 1967 ärs Paris-grupp pfJ toppen aven looping i ruta.

Ovan: Flankiormering elter looping.
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Ovan:

Första sovjetiska lIygbesöket i Sverige; F20,
aug -67. Artikelförfattaren 'talandes' med
sovjetisk lIygkollega .

Nedan : De svenska o sovjetiska uppvisningsllygar
na vid Moskva-besöket -72.
Ovan: 'Split up ' plJ 'Iägan . framför publiken.

F16 -Kungl

Nedan : Intaxning. F5 23/ 5-76.

flygflottilj

