
Det har varit tätt mellan flottilj
jubileerna denna sommar. Först 
fyllde F9 25 år (se föregående nr 
av FV-Nytt). Därefter var det 
F4:s tur - hela 40 år. Och som 
tredje jubilar inom loppet av 36 
dagar följde så F21 - också med 
25 år . 

• Dessa jubileer, som celebrerades med 
brett an lagda fl ygdagar, hade mycket 
gemensamt. Det mest glädjande var docK 

utan tvekan det allt igenom suceeartade 
mottagande som kommit respektive flot
tiljer till del. Den friska satsningen med 

styrkedemon

stration, spän
ningsmoment 

samt generös 

förplägnad 
allt l bästa 

regi - har lockat folk och förvisso s&n 
gu ld korn b~d' här och va r. Etler för att 
citera en dagstidning: - Sty r ' ~demon 

scrationer kan göras p~ många sätt och 
en väl genomförd fly gdag med "open 
house" hör avgjort t itl det a nge näm~SL~. 

F 21 

D 

• Den 12 juni läts grindarna upp till 
F2!:s vackra flott iljområde och kl 13.30 

hade ca 10.000 församlat sig j det gas
sande so lskenet kring Kallax-i lygplatsen 
I spiind men avstressad förväntan på are 

r idån skulle gå upp för de "srora gos
sarnJ, show". 

Sedan fl ottiljchefen, överstc Jan O~er
dahL, hälsar alla välkomna och i sitt tal 
särskilt betonat den stimulerande satn

hörighetskJ.nslan och den goda ;wntak
tcn med bygd och befolkning, ,mall bok
stavligt ulat startskottct. Enligt känt 
maner genom en lJbang" mot fältet på 
ca 10.000 m höjd. 

Efter en kava lk ad av F21:s olika flyg
plantyper, avancerad "luftdans" aven 

rote J 32 B samt visning av tran sport
och räddnings tjänst av Hkp 3 och 4 (en 

uppvisning som inre bara följdes av den 
sollapande publiken u an mcd lika srort 
intresse a v ett antal smH~g lar, vilka 
min$ann också själva behärskade kons

ten att på låg höjd hovra över fältet), 
växlades scenen och skolflygplan från 

Ljungbyhed tog plats och sats. Framför 
allt minns man vapnets senaste till skott, 
Sk 60, som bl a utförde en roll med ut
fällda landställ - ett konststyc ke som 
endast ett fåtal jaktplan lär klara av ... 

Före de avslutande vis ningarna i aVdn

cerad fl ygn in g aven cnski ld J 32 B, en 
rote J 29 B och en grupp J 35 :or före
togs fallskärmshopp av fa lls ä rmsjä gHe 
från FJS iKarlsborg. 
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Då "ind st yrkan v isade sig vara d cn 
högsta {ilbtna (7 m/ sek) , blev åttam :ln
n:lgruppens hopp från DC-3 :an på 600 
m höjd ganska vansk lig för en del hop

pare. Sålunda drev tvenne hoppare in 
bland publiken - en av dem dunsade 
t o m i bakluckan på en privatbil (dock 

utan att skada sig) och de öv riga som 
planen ligt ham nade på bItet hade ett 

fasl igt sjå att fånga in sina kalo ttcr me
dan de rutschade utmed fältet. 

L ika stor otur hade löjtnant Rolf 
Käck , som från ca 3500 m höjd föll fri\ ~ 
med cn rökfack la fast satt på k roppen 
med en hastighet a v närmare 3CO k m/ l im 
- ned t ill 6 C m och först därefter ut 

löste sin h IIskärm. På d en åte rstående 

sträckan ned tog dock "inden honom och 
han , 1gs sakta försvinna bak' gran och 

tall i banans förlängning. 

• Nå, hur upplevdc mammor, pappor 41 

och barn denna dag? De trivdes utan > 
tvekan gOtt. Mycket gott. Värmen och 'l: 

41 

solen fick många att behag fullt sträcka O 
.c 

ut sig po. gräse t och ta fram medhavd II 

C 
förning. Frå n denna mer eller mindre .c 

O
horison te llJ. ställning varvade man ka f
fe och dopp med förtjusta utrop över Ö 

Öalla rollar, loopingar, liggande å ttor, ... 
fra nsk:! lil jor etc, etc . .c 

O 
O 

D essutom fanns til lfälle för besökarna 
att fritt fbnera på flottiljområdct, att 
bese flygvapncts vandringsu tstäl lning 
~ n av hangarerna, att provsitta flygpl a n 
och m)'cket, mycket annat. 

• A .. ral1~örerna skall verkligen ha all 

heder a" sitt arbete, som gjorde jubileet 
ti ll en sådan fartfy lld och fräsig folk

• 
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HÄNT VID FLOTTILJERNA· HÄNT VI 


F v: Kurstvåan TOMMY NILSSON, kursettan GöSTA SJöSTRöM och kurs
trean SWEN PERSSON. 

EXAMENSDAGS 

Arets officersexamen vid Flygkademko

lan i Uppsala (F20) ägde rum onsdagen 

den 29 juni. Kullen, som bestod a v 34 
fänrikar, stod uppställd på gräsmattan 

mellan flygelbyggnaderna tillsamm ans 
med en handfu ll av de lika nyutnämnda 
16 reservLinrikarna och 9 reservintcl\den

terna. Flygvapenchefen, gencrallöjtnant 
Lage Thunberg, delade ut de med röda 

sidenband försedda betygen, assisterad i 
den hårda blåsten från Uppsalaslät ten 
av chefen för F20, överste Bruse, samt 

kaderrernas kurschef under det gångna 
året, kapten jönsson. 

Dagen hade börjat med en kort a nd3.kt 
Gamla Uppsala kyrka. Sedan bar det 

av tillbak a till 

F 2 O :::~~:~eCFd: 

34 kadetterna 

till fänrikar 
och delade ut deras betyg. Flera av de 
anhöriga förvånades säkert över hur 

snabbt men ändå så värdigt ceremonin 
förlöpte. Här var det verk ligen inte 

fråga om militär pomp och ståt i över
m11t. Men så erfordrades inte heller för 

att mana fram de rätta känslorna av 

dagens betydelse . 

-...,.........."'!::r-------......,--__"""'.,.---.- ... 
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POPULÄRA FRÖSÖN 

Tidningarna Ostersund annonserade 
för drygt en månad sedan om en tjänst 

som fördidsman 

F4 
vid F4:s inten
denturförråd. In
te mindre än 77 
personer anmäl

de sitt intresse 
för tjänsten. Huvuddelen var skogsarbe
tare men ä ven många byggnadsarbetare 

vi ll e byta till sig anställningstrygghet 
(en fast, pensionsberättig ad anställning) 
på en varm arbetsplats. Längtan till hem
bygden lockade också många utvand

rare. • 

ETT JET-JAMTAMOT 

Det verkligt STORA fJottiljjubileet fi

rades i dagarna tre, den 4, 5 och 6 
juni på F4. Det blev ett enda jättelikt 
"jamtamot" med ca 30.000 ögonpar st ir

rande mot himlen på attraktionsdagen 
nr 1, söndagen den 5. 

Relati vt tursamt väder gynnade da
garna fast Frösö-kallc. Tunnor, 

Hunters, L3.nsar och Drakar, avancerade 
enskilt och i förband så det stod härliga 
till. Och alla jippon därtill: fältflygaren 

som sprang "dörr lopp" mot en Sk 16, 

J 29 och J 35. Han sk ubbade för glatta 
live t och fick löpträning för femkampen 
på tjänstetid. Så var det fallskärmsjä
garna förstås, de bålda gossar som hop
par med sådan precision att man kan 

land a mitt fram för publiken och genast 
göra honnör! Vilket faktiskt hände. 

Vid en so lenn ceremoni framför kansli

huset söndagen den 5 juni planterades en 
liten lönnplanca till åminnelse av Dagen. 
Overste ceremonimästare var F4:s första 

chef, nu 80-årige översten Gösta von Pa
rat. 

Fanborgen med drygt 30-talet flaggor 
bildade en värdig ram då chefen för 
flygvapnet, generallöjtnant Lage Thun

berg, högt idstalade. 

- Symbolen för vår samhörighet med 
det förflutna och framtiden är vår sven
ska fla gga. Måne den därför även fram

deles behålla sin kraft som landets och 
sammanhållningens symbol. • 

OLA 

Speciell uppmärksamhet visades ar~~s 

kursena Gösta Sjöström f rån Moliden, 
som också lade beslag på idrottSskölden. 
Nummer två blev Tommy Nilsso n från 

Upplands Väsby, som redan vid början 
på kadettskolan var fänrik - men då 
som resen' are. Som trea placerade sig 
Swe n PeHson frJ.n Annelöv. 

Lunchen på F16:s officersmäss blev 
sista punkten på programmet. D ärefter 

va r det dags att packa ned de nyinköp
t:t fänriksuniformerna (ekiperingsbidra
gen hade snabbt förvandlats till vanliga 

kvitton ), fylla papperskorgarna med 
g,lmb slitna anteckningar (en gemen 
tråp: lär man för skolan eller för li 
yet .. )) och bege sig iväg till respek tive 

:trbetsplatser, vars flottiljchefer fänrikar
na sökt stifta bekantskap med under lun- ~ 
chen. • 
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KURSSLUT 

Avslutn ing p~ sommarens rese rvofficers

kurs vid F lygkademkolan, F20, ägde 

rum den 30 augusti. Avslutningen skedde 

i form av inspektion av chefen för fl yg
staben, generalmajor Gösta Odqvist. 

Vid kur sen, som p~g:irr i drygt sju vec

kor, har e le ve rna utg jOrtS av markkadet

te r på st rid sledn in gs- och luftbev<l O: 

nin gsl injen, in genjörskaderrer p1i mark
linjen och meteorologkadet ter. 

E fter ~ursen vidtar pra kt isk utbi ldning 

vid fl yg flottil je r, lu frför svarscentraler 

och ce ntra la flygverkstäder. Meteorolo

ger na fortsätter dock sina stud ier vid 

SMHI (Sver i ~cs Me teo rologiska och 
H ydro logiska Institut). 

Utnämning till fänriks tjänsteklass sker 

för mark- och me teoro logkad etterna näs

ta sommar samtidigt med deras kamrater 

på aktiv stat. In genjö rerna blir flyg

underingenjörer med löjtnants grad dtu 

avlagd civilingenjörsexamen vid tekniska 
högskolan. • 

SH 

LOTTAINVASION 

Onsdagen den 8 juni invaderade 4::: ;Ot 

tor från Gävleborgs och D alarnas lotta

förbund Söderhamn och fl yg fl ottiljen . 

Dagen till ära badade den vackra nej

den i s tr~ la nde sol och för sommargröns
ka. 

Efter korum i Ulrika Eleonora ky rka 

ställdes f~rden till Ru stkammaren , sö

derhamnslotlo rn as högborg. Där hä ls

ningstalade Söderhamns lot takå rche f fru 
Agda Bäckman oc h hon visst\! berätta om 

Söderhamn och dess omnejd. Därefce r 

inbjöds a lla till frukost. 

En rundtur i staden avs lutades m~d 

[Jrd ut till flott iljen . Med armens mu 

s i k k ~ r fr :i n Fal un och fan vakt i spetsen 

marscherade 

F15 
lottOrna takt

fast t ill en 

h<ln r,a rplatta, 

där fl ottilj

c hefen över
ste Lampel! tog emot och häl sade 10,
tOrna hjä rt li gt vi lkomna. R ik slott <lchc

fen Louise VI/hjelm talade d :ircJta oc h 

förk larade sig stOrl igen imponeud av 

den stora uppslutningen kr ing lotnd :l 

gen sa mt betOnade vikten av den vä r

defulla kontakten mellan lottorna och 

respektive fö rband. 

Efter v:1 lkomsttalen v isa des olika 

tjän stegrena r under en rundva ndrin g p3 

f.lott il jen. Vandringen avslutades i m at

salen dir lunch serverades. 

Författaren, sk3 despelaren m m RWle 

Lindström, Leksand , som :l r kri g fr iv il

lig fänri k v id F15 med verbdc med en 

upp läsni ng av Karlfeldts d ikr Tuna Ti ng 

och Dalka rla rnas hre v till Gmt.1V W .hl . 

Under lunchen lo ttades 40 flygtu rer u t. 

De vi nn ande lorrorna bega v sig upp l 

luften medan de övriga besök te en ut 

ställn in g av flygp lan, fl rg m.Haid mm. 

Lottadagen avslutadcs med lo ttornas 

tack till C F15 och hall S medhjälp.ue 

för, som de uttrycktc dct, en oförg l öm li ~ 
dag. • 

FÖRBJUDEN SAFT ... 
För utsä ttnin g"n va r att f1 yg pl a nbcs;1tt

nin gc n hadc t vi nga ts hoppa ut öyer 

hav. Detta si mulerades gcnom att 

f1 rg planbesittningen hoppade i vattne t 

f d n cn Hkp 4. Utrustn ing~ n bes tod av 

sommarfl ygdrä k t, fly tv ist och en livb~t 

per besä ttning. 

Som förstc man hoppade chefen för 
F15, övcrstc Sven Lampel!. Va ttnet vJr 

vid öv ni. ngen hcla tolv grader varmt. 

Direfter g:lIIde de t att ta sig i la nd med 

hjälp av livb)lten, och dct var inte det 

a llra lätt<lste i dct ga nska gropiga Botten

ha vct vid Horn slandets nOrr.l strand . ViI 
l;p pe p3 land stod en myc kct del ib t mid 

d ag oc h "intace - mcn dit var dct ännn 

ca 17 sv :'t rio rcerade kilom etra r. Vakt

pmtet· med k -pi star försv3.rad e vand r ing

en p~ den b reda vägen, så dclta ".1rn~ 

fi ck snäll t g.l. den av övnings ledn in gen 

"törnbeströdda" stigen. 

V id förs ta kontro llen erhölls tOrra 

k lider sedan man svarat på någrJ. fr ågor 

rörande skogens b:1r och sva mpa r. Iden 
foto: john forsell 

tifiering av stridsvagna r och fartyg 
mas tc också klaras av. 

Vi d andra kontrollen sattes deltagarnas 

kunnighet l handgranatkastning samt 

fältmässiga upptr~da nd e på prov. När 

det var avkl uat dök sa ftbordet upp som 

en oas i öknen. N ågon sade; "Härligt 

grabbar, övningsledningens första positi

va :\ tgä rd". Men ack, en stenhård navi

ga tör trädde fr am ur sn~ret och meddcla

de med iskall stämma; "De t blir fem min 

tidstillägg för varje mugg'" F15: s flyg

styrka visade sig dock - endast ett 
f)ltal muggar tömdes ... 

V:il framme vid malet togs tiden men 

först seda n "hkirredskapet" morfinam

pinen med dödsför<lkt stöm i låret och 

gummidockan f~tt "mun-mot-mun-mero
den») ~nnu en g~ng. 

En klaraste augustisol, en perfekt ar

range rad tävling och tävlingsdeltagare 

mcd för, dl. lse och kämpavi lja gjorde 

tt resul ta tet blev JUSt sa gOtt som man 

önskat aven s k säkmltSövning • 

L R Eriksson 

Enbart införd sommarflygdräkt , f lytväst och gummibåt " plumsade " de olika flygplan·· 
besättningarna ned från helikoptern i det 12-gradlga vattnet. - Det är härligt med 
realistiska övningar ... 

http:medhj�lp.ue


HISTORISKT ADJÖ 
Den 1 augus ti var det en små tt histOrisk 

hind el.se på Malmen. flygvapnets sijt.l 

Tp 47, Catalinan, gjorde denna dag sin 

sis t;:! flygning och land ade på FJ för 

att där ingå i de museala samlingarna. 

Det var en vemo ds fy ll d avskedsflyg nin g 

som dess chefspilot fanjunkar e Tenggren 
fick göra för att överlämna den gamh 

trotjänaren. 

Denna Catalina och två redan h ädan

gång na Tp 47:or kom till Sverige å,. 1947 

för att tillföras och effektivisera f1yg

riddningstjänstcn i flr gvapne t. Som be 

bn t ligger ett JV dessa flyg p lan på 0;
tersjöns botten efter att ha blivit ned

skjutet av ryska MIG-jaktplan i juni 

J952 . 

C a talinan har utfört en m ängd rädd 

ningsuppdrag och varit till ovärderI i!, 

nytta för såväl mi litär som civil räd d 

ningstjänst. Den sista Catalinan är nu 

alltså tagen ur tjänst, men med en plats 

tryggad åt sig på Mal men - tills Lin

köpings stad n agon gå ng Hr sin efter

län gtade museibyggnad. • 

SNIGLAR I KOLONN 

En a v de kanske m:,rkligaste fll'gtra:ls

poner som utförts i landet skedde natten 

till den 29 juli, då två divi sioner J 35 D 

bogserades den elva km långa vägen fr:ln 

FJ Malmslätt till SAAB:s f1ygfäh i Lin

köping. De 14 35:orna, vi lka ingick i 

en ca 700 m lån g kolonn, förflyttades på 

E4 och Linköpings gator med drygt 1 

km / tim. 

Anledningen till detta för Draken så 

ovanliga förflyttnings sätt mellan två 

flygplatser var bl a at t F3:s st:lftbana 

var uppbruten genom den pågående ban

utbyggn aden på Malmen. FJ var dock 

in ga lunda helt satt ur spel, ty under be

redskapsmässiga förhå llanden skulle fl yg 

planen ha kunnat startas från en be

gränsad del av ordinarie sta rtbanan. Un

der fredsmässiga övningar tar man em el

lerti d inga risker. 

Den märkliga transporten innebar na

turligtv is också en rad ingrepp i gaw 

bilden i Linköpin g. Man blev tvingad 

skära av ett flertal. vägmärken oeh ga

tusk y ltar, polisen fick dirigera om tra

fiken osv. 

H e la transpo rten k larades dock utan 

några missöden - visserligen i snigel 

fart men redan n:ista dag va r flygplanen 

klara för start . .. a v mer kon ventionellt 

slag. RI 

RÖJARTRIO 
Som frivilligt uppdrag har verkmäsure 

Mälman tillsammans med två medhjälpa

re åtag it sig att röj a en f d bana för in

skjutning av autOmatkanoner och kul

sprutOr fly gp lan. Inskjutningsbanan , 

som ligger inom F3:s områd e, byggdes 

år 1944 och har använts fram till slutet 

a v 50-ta let. Sista fl ygplanet som lämna

de sin<1 projek tiler i skju tvaJl en va r en 

1\ 32. 
Grävn ingen av sk ju tva llen utför, meJ 

e:1 specia lu t ru stad traktOr med grivs ko


pa . Förarplatsen 


har bl <1 för


stärkts med pan


sarplåt och en 


vindruta från en 
 F3
A 32 . Atskilliga 

tusen projekt ile r a v o lika kal iber har 

plockars fram, a v vilka en stOrt antal 

med ej detOnerad bakre laddning. Risken 

för olyckshändelse är dock liten. Där

emot måste sJ:rskilda försiktighetsåtgär 

der vidtas om den främre laddningen in

te briserat. 
Innan de tre röjarn a är färdi ga och 

banan kan tas i bruk för pistolskjutn ing, 

skall de ha gräv t ur och så llar 16Cl m" 

f~ sand. • 

POP I UNIFORM 
Under d.ren gjorde d e värnpli k tiga på 

F3 en dun d rande succe genom att helr 

på eget initiati v ordna och genomför.l 

t vå fJottiljaftnar. Båda kvällarna kom 

det mellan 200 och JOO flick or ( !) från 

Linköping med omnejd för a tt förljuv<l 

tiden för de 250 fJ ygso ldatern a ... 

Ett eget popband har även "trum

mats " ihop, som fått namnet "The Cas

se ls". Trots alt orkestermed lemmarna 

aldrig tidigare spelat tillsammans, har de 

lyckats trina in ett 50-tal låtar på Si n 

sepertoar. • 

foto: sven lindh 
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ÖSTANFLÄKT 	 3. skR da r l:ikt:l ren I 11 00 km/ tim och SMA, SMA ORD AV 

"porr r:it t" över lä mnad es l; il gäs terna se-
I börja n ~v juni i år gäs tades F7 aven från K ungl Ros lagens f1 ygk~r har några

na re p~ k vä ll en . 
mycket orde nsprydd he r re, den 68-!l. r ige • mycke t korta och brnfulla rader 

nurska lken Matjev Vasilevi tj Zaharov 	 si nts tdl FV-Nyns red ak tion - som ge VÄSTANFLÄKTchef för Sovjetunione ns generJlst:lb och 	 nas t vill hörsam

F7 
fö rste v ice för> va rsmin is ter. MarskaJl<en 

anlände med sin 

stab till F7 och 

mottogs på pl.,: 
tan av C El ge 
nera lmajor N o
ren oc h C F7, 

överste Barkman. Efter a rr marsk~lke n 

inspekterat ett hederskompan i häl sade 

han p å attacUJotti ljens chefer - S.lmra 

len skedde med hjä Ip a v en rysk tOlk. 

Efter in tresse rat studium av flygplan en 

på p! arran och Drakens so lofl ygu ppvis 

n ing åkte sällskapet till må lområdet vid 

Vänern, dir raketer och bomber fä ll des 

i en verkligt imponerande Upp \·;sning. 

Ett f lygpbn från F l l lågfotOgraferad e 

Den 21 juni fick f7 her err ce lebert be

sö k, då av den fran ske flygvapen chefen, 

benera i Martin. FörutOm genera len be

, tO d \ :i1l sk ap ct av ö\"erstarna J Fo"rc.:>!', 
A T ou/oule och F Boyer de Bo"ill.zne. 
DessutOm av över'fe löjtnam A Roussel 
sanlt kapten F Caillard. Dessa a nlände 

t ill f7 vid lunchdags och efter lunchen 

!\ kl e sil lsb p et lill en fä lt mässig ba s, där 

dc >:ag en divis ion "Lansar" starta. Bas

chefen höll sedan en genomg~ ng a vett 

kl .ngörings lalis o rga nisation . Efter att 

div isio nen ~ ter landat studerade de fran

ska o ff icerarn a hur kJargö ringslaget ar

be tade i ett vir n. Efter en smärre "pick 

n ick" i grö ng räset a v reste de fran skJ. 

gästerna li II SAAB. • 

ma avsändarens 

v:-idja n att sprida 

större kä nnedom 

om denna utbild  F2 
ning i srriltjänst. 
No tisen har fö ljande lydelse: e E xa lllen 

v id 1965- 1966 ~rs furirskola för under

beLi I l st ri ltjä n st för rättades v id F2 den 
I l au~us t i av överS te H Nei j, fS. K urs

etta blev A U H Steen, F8, ku rstv3a B 
R K Eiderberg . F8 oc h k urstrea T A H 
Carlsson , F12. • 

Manus Inkomna 1111 redaktionen 
men som tyvärr av utrymmesskäl 
el kunnat publiceras kommer till 
nästa nr all prioriteras. 

IIBollen är rund... II 

E Her 22 års slit och sparkan
de om flygvapnets fotbo!ls


mäs~erskap lyckades det i år 

äntligen för F9 att lägga beslag 

på "guldmeda;jema". Triumfen 

kom !ämpligt ii!I flottiljens och 

dess idrottsförenings 25 års-ju 

bi!eum. En andra placering var 

flottiljens tidigare bästa boll 

sparkarmerit. 


D Vägen till fi n a len nåddes v ia en 

3- 0-triumf hemma mot F l , 4-3 bOrla 

mot F2 1 samt 4-1 borta mot F4 ( ... vi l c 
o

ka tidiga re sensationellt efter förläng ni ng 1/1 
1/1 

" kvaddat" fjolårsvin narna i en tuff för ;: 
C

längningsOlatch med 5- 4). Ii 

). 
o 
~ 

n 	 Finalen spelades på U Jlev i i Göte Ö.. 
oborg in för en talrik p ub lik och med fest  ... 

lig inramning. Mo tståndare i finalen var 

F16. 

:J Efter en jämn inledn in t; k unde 

som det tyckes - F9 husera efter beh ag 

på F16:s planhalva och till slut vinna 

en komfortabel seger med 5-1. Ett hårt 
GAlS-högerinnern Benny Apell varit , spelande halvbackskedja behärskat mitt 

öde fö r Fl6, som för andra året i föl jd 
som genom sin fina tek nik och mål farlig fi l tet. 

förlorade finalen ... med fem baklänges 
het 	firat Olång,l triumfer. Bra understöd 

må l. 
h,lde han av sin vingkamrat Harry ~ O ch som ett vårdtec ken på uppnådd 

Svenson fdIn IFK Götebo rg. Denna ving värdighet som mästare p å att "tri lla 

D Bakom F9:s segersvit har i åt stå rr gladde gå ng på gång l ll,l F9-supporters bo ll" inom flygvapnet erhöll segrande 

F9 -laget ur överste Ulf Cappelen-Smith;ett 	namnk unnigt lag. Genomg:iende bäst med arr dyrka upp mOtStåndarförsvar~n 

turneringen har den J IIsvensk.l - och bakom dessa har en homogent hJ nd var si n väl fört jänt segerplakerr . • 

Mäs tare i FV-fotbollen 1966 bley F9 : Johnny Eriksson . Jan-Eric Carlqvist, Kj ell Johans 
son . Claes Sjöstrand. Jan Mallisssor. . Rolf Skarp . Ha rry Svensson. Benny Apeli , Ull 
Svensson . Rolf DaYid sson och Christer Carl sson. 
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