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har att ta till om han singlar ner aver vatten, 

om han dimper ner i 8demark. Man vet genom 

löjtnant Pär Gunnar Nordgren och förman Hasse 

~ vid F 18, genom u-kammarfolket pl GCI och 

så genom den personliga upplevelsen vad syr

gasmask, g-dräkt, övertryck och syrgasbrist är. 

Med modietene säkra hand klippte förman Rapp 

till syrgasmasken så den satt tätt och gav 

trygghet. Med ett 111.tt rytande - "flåsa inte" -

lärde u-kammardoktorn Vilhelm von Döbeln den 

okunnige att andas riktigt vid övertryck. Ihär

digt som en lärare i exameneepurt körde löjt

nant Folke Eriksson med stolen och stolens 

hemligheter, röda handtag, svarta knappar. En 

sista omglng gav förete fältflygare Lasse Ols

son i det han sa: - Det här kan du aldrig få 

för mycket av. 

Sä mycket blev det i alla fall att man nu kan 

slå sig ner hemma i fåtöljen och låta nävarna 

hasta mellan inbillade röda attiraljer för en 

utskjutning. Och ännu sitter det i - var man 

skall hitta reserven och reserven för reserven 

om det nu skulle bli klick företa gängen. 

Att fallskärmen fungerar demonstrerades prak

tiskt. Ett plötsligt och överraskande - för 

både lärare och elever - inslag. En sladd -

ni vet vilken - i buketten av slangar, slad

dar och kopplingar blev bortglömd. Puff och 

hjälpekärmen blommade ut. Församlingen fick 

tårtkalas i blicken. (Fadäsen med fallskärme

utlösningen hände inte Lars Dahl utan en an

nan av de deltagande journalisterna. ~ 

.!!:!!!!!.•) LARS DAHL 

vid F 14 J 

kommande idrott? 

Rugby har spelats vid F 14 sedan hösten 1962 
under ledning av läraren i engelska, mr Dun

can Reid. I träningen har eleverna vid Flyg

vapnets signalskola och Flygvapnets mark

strideekola samt en del värnpliktiga detagit. 

Intresset har varit stort. Den 6/8 spelade 

F 14 sin första träningsmatch med motst!ndare 

utifrån. Det var Göteborgs Rugbyklubb , som då 

gästade F 14 och vann med 44-3. 

Det är den engelska rugbyn som B..Pelas. Spelet 

är relativt hårt och konditionskrävande . Reg

lerna är emellertid stränga och sätter ett 



effektivt stopp för ojustheter varför några 

skador inte har förekommit. 

Spelet gAr i stort ut på att 111.ge;a ned bollen 

bakom motståndarens m11.llinje. Lyckas detta får 

man tre poäng och ett "fCSrsö"k:". Vid "försöket" 

liggs bollen 22 m framfCSr mållinjen på en punkt 

vinkelrätt ut från den plats dll.r bollen lades 

bakom mållinjen, varefter bollen skall sparkas 

mellan målstolparna eller dess fCSrlll.ngningar 

och över m11.lets tvärslå. Lyckas "fCSrsöket" er

hålls ytterligare 2 poäng. 

Bollen får bäras eller sparkas. Nll.r den blrs 

får den vid passning bara passas baJc!t. Mot

ståndarna får tackla den som bll.r bollen. Om 

den som har bollen blir låst, så att han inte 

kan passa bollen eller om han blir fälld måste 

han omedeJ,bart släppa bollen. Vid fel avbryts 

apelet. 

Rugbyn är ett hårt och friskt spel vll.l lämpat 

som idrott vid militära fCSrband dll.r man öns

kar uppmana framåtanda och oräddhet. Skade

frekvensen syns vara 111.gre än vid fotboll. 

:I Hänt vid F 18) 

Synskadade på studiebesök 

Vid F 18 är vi ganska vana vid besök, men 

kvll.lleh 11/9 hade vi ett besCSk av ovanligare 

slag. Det bCSrjade med att flottiljen fick en 

fCSrfrågan om det var möjligt för synskadade 

tillhCSrande Stockholms BlindfCSrening att kom

ma ut till F 18. Det sades i skrivelsen bl a 

att det skulle röra sig om ett åttiotal per

soner, de flesta födda blinda men några med 

ledsyn. Ingen hade någon uppfattning om hur 

ett flygplan ~er ut och vad en flygflottilj 

är hade man ytterst vaga begrepp om. 

17 

Klockan 1915 på kvällen anlände besökarna i 

bussar. Skymningen föll, det var vackert väder 

och flottiljchefen hälsade alla välkomna till 

F 18. Dll.refter g,vs en kort orientering om 

flygvapnets organisation och F 181s uppgifter 

i luftförsvaret. Det uppskattades livligt och 

många frågor ställdes. Bergshangaren, dll.r så

väl Sk 16 som J 35 Draken demonstrerades, be

sCSktes. Det var fantastiskt att se det stora 

intresse som visades. Alla ville kll.nna på allt 

och få roderverkan, pitotrör och allt annat 

som hör till ett flygplans utrustning förkla

rat för sig. Det var trångt i sittbrunnarna 

dit så många som möjligt ville komma. 

Guiderna (officerare ooh filtflygare) smittades 

snabbt av besCSkarnas entusiasm ooh positiva in

ställning. Vid b.ordet dll.r flygslkerhetsutrust

ningen demonstrerades var trängseln lika stor 

och alla ville känna på livbåt, hjRlm, flyt

väst o s v. 

Därefter gjorde vi en busstur 111.ngs bansyste

met. Det var nu helt mCSrkt och det enda som 

syntes från bussarna var F 18:s hinderljus 

och banljus. Efter en rundtur på ca 10 minu

ter stannade vi vid banll.nden och en Drake 

körde ut och ställde upp för start. Ljudsen

sationen vid pådraget (tll.nd ebk) var oerhCSrd. 

Alla hCSrde men kunde inte säkert sll.ga vari

från bullret som nu dränkte den annars tysta 

höstkvll.llen egentligen kom. 

Att besöket varit givande fCSr de synskadade 

kunde man 111.tt se på deras glada ansikten. Att 

besCSket Il.ven varit givande för vlrdfolket stod 

klart nll.r vi efteråt samlades för att gå ige

nom kvällens händelser, eller som en av guider

na själv uttryckte det1 Det var en fantastisk 

kvll.11. Det är otroligt att så svårt han"-1kap

pade människor kan vara så glada ooh så posi

tivt inställda till livet och omvärlden. 

FVM i fotboll 1963 

Finalmatchen i FVM turneringen i fotboll 

1963 spelades 11/9 mellan F 1 och F 2. F 2 

segrade med 4-3 och blev därmed åter flyg

vapenmästare. FVM i fotboll började att 

spelas år 1942. Sedan dess har F 5 erCSvrat 

fyra, F 1, F 3 och F 14 tre, F 2 och F 12 

två samt F 4, F 6, F 11 och F 17 ett mäs

terskap. 


