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Lyckad lotta/curs 
satte färg på F 15 

En måndagsmorgon i slutet av juni anlände ett 50-
tal söta lottor till Hälsinge Flygflottilj och hjälpte 
sommarens blommor att pryda flottiljområdet. Det
ta har återverkat på personalen, som lagt sig vinn 
om ett trevligt och artigt uppträdande, och man 
kan nog konstatera att en lotta med sin blotta när
varo lyckas med vad månget befäl förgäves sökt 
intrumf a i fråga om stil och uppträdande. Låt oss 
alltså konstatera att en militär förläggningsort mår 
gott av lite kvinnlig fägring och övergå till vad som 
sig tilldragit haver under dessa tre veckor. 

Kursen har varit uppdelad i en a- och en b-omgång. 
d v s en första och en andra årskurs. Man har haft 
lektioner i försvarskunskap, skyddstjänst, exercis, 
luftförsvarslära och Lgc-tjänst, denna i sin tur 
uppdelad på teoretisk och praktisk utbildning. Ut
bildningsmålet är att kunna krigsplacera !ottorna 
i luftförsvarsgruppcentraltjänst. utöver detta har 
man fått företa flygning i Tp-83, skjutit pistol och 
sprungit orientering. 

Hälsingland har presenterats inte bara från luften 
utan även i form av studiebesök i Söderhamns vacl~
ra skärgård, Arbrå och vid spelmansstämman i 
Delsbo. Söderhamn har karaktäriserats som "en 
liten söt stad med många gulliga hus". 

Flickorna kommer från hela landet och har olika 
bakgrund såsom studerande, expediter, hemma
fruar m m. De har med intresse gått in för sina 
uppgift.er och det måste ses som ett positivt drag 
att den allmänna uppfattningen är att kursen är för 
kort.: Man har velat lära mera och man har haft 
så trevligt att någon hemlängtan ej fått plats på 

programmet . . De värnpliktiga gavs en eloge för ett 
trevligt uppträdande och lärare och instruktörer 
har rosats även om del nidvisor författats inför av
slutningen. 

Sådant hör ju till en trevlig kurs. 

Det är glädjande att det finns så många unga flickor 

som med ett sådant glatt humör frivilligt nedlägger 
ett gott och värdefullt arbete för försvaret, och att 
!ottorna är ett välkommet inslag på en flygflottilj 
råder ingen tvekan om. 




