
ning skulle 11vara 110t en hllgre intelligen11. 

Vi vet alla, att vi behl5ver en vi1111 grad av 

skolutbildning f6r att kunna !lilja med utbild

ningen pA olika omrAden och i olika ämnen pA 

de olika kurserna. I 11tället för intelligens 

blir alttaa ett klart och gott föratAnd och 

fllrmAga att under pre1111ade situationer utnytt

ja samtidigt alla de kunekaper och färdigheter 

som bibringats under 11181la och fredliga för

hAllanden. De1111a lr de egen11kaper som fordra11 

vid fl7gning i fred och !lir att alba i krig. 

BlDE FYSISK OCH PSYKISK KONDITION ruvs 

Kondition krlv11 inte enda11t f7aiakt utan även 

pa7kiakt. Det finna Atllld.lliga exempel pA att 

det lr farligt att tl7ga när den pa7kiaka 

konditionen är d.Alig. Varför och pA vad 11ätt 

uppatAr haveri ooh tillbud? Fl.7gövningar göra 

inte 11! ·11vAra att fllrar~n mAate använda 100 '1' 

av sin ekicklig~et för att kunna klara 15v

ningen. Det mAate &11 tid finnas en visa mar

ginal f6r oförut11edda händelser. Inom en fl7g

at7rka pA samma utbildninganivA blir denna 

marginal för den ald.okligaate f8raren at8rre 

och för den inte tullt lika skicklige f8raren 

mindre, det är den senare marginalen som skall 

vara tillräckligt stor. Det är ockeA detta 

förhAllande, 11om kan göra att just de skick

liga förarna anser sig inte fA tillrlcklig 

användning för Bin skicklighet - inte fAr till

räckligt utlopp fllr sin fl7garluat och dlrf6r 

gärna vill ta för 11ig lite mera än vad de bli

vit beordrade utföra. 

Detta lr en farlig tendens. Man mAate ae tiden 

an och vänta tills alla fllrberedande utbild

ningaperioder under tv! och tre Ar lr avklara

de. Därefter kan de tullt utbildade förarna 

fA olika uppgifter allt efter llkioklighet och 

fallenhet aA att var och en har lika m;rcket 

kvar till toppen av sin förmAga under normala 

fredaövningar ooh att var och en fAr utlopp 

för lagom m;rcket av ai tt kunnande. Den marginal 

som finn11 i en fl7g6vning fAr inte m~dvetet 

minekae - tillfllligheterna, tillat6tande 11llm

re vlder och mAnga andra störningar kommer oin

bjudna och minskar denna marginal. Det är nlr 

et6rningarna har blivit eA stora, att de 15ver

akrider f6rmAgan, 11om situationen blir be11Vlr

ll,t och haveri kan intrlffa. Det fordra11 att 

unga fl7gf6rare har f6retAelee !lir dessa e;rn

punkter och inaer det n6dvändiga i att tl7g

l!vningarna ligga upp 11& som 11ker, att de inte 

ejälva ligger till för11VArande moment. Upp-
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draget bör avbrytas om marginalerna minekat. 

Det existerar nAgonting som bör kallas över

mättnad. Det har visat sig att en besittning, 

kanske i företa hand en förare, som har tving

ats ta i an11prAk en del av sin marginal, inte 

llngre lr mottaglig för meddelanden, han är 

övel'llättad. Detta utgör en haveririsk. Vi 

mAate ae · till att 15vermättnad inte u~p•tAr. 

Inom all.a personalkategorier har det förekom

mit grupplojalitet och mieariktad grupploja

litet. Detta kan pAtrlffaa i samband med at6r

ningar pA peraonalaidan. Det har efter en aA

dan störning visat sig, att d~t tunni ta en 

svag llnk inom en visa grupp. Men gruppen har 

av lojalitet föra6kt 11kydda den svage, att 

hjllpa honom och ae till att ingen utanför 

gruppen !Att kännedom om medlemmens 11Vagheta

tillatAnd. Fl5r11t dA 11vaghetatillatAndet har 

orsakat en driftstörning har detta blivit 

känt. Men dA är det aA daga att fA reda pA 

det. Det fordras ett visat mod att säga ifrAn, 

men det lr n6dvlndigt att göra det. Man fAr 

inte drivas av felaktig hlna;rn, av missriktad 

lojalitet mot den egna gruppen till att inte 

säga ifrAn. MAnga kanske t;yoker att det hlr är 

detsamma som att skvallra. Det är naturligtvis 

en m;yoket avAr avvägning. Alldeles för mAnga 

exempel finna pA vad som kan uppatA, nlr den

na lojalitet driva för lAngt. 

I Hänt vid F 41 
Tolv lag kämpade om 

trofen i raketskiutning 

Den Arliga tävlingen i raketskjutning om 

generalmajor Folke Raaetrllma vandringepria 

genomfördes den 21 november pA Fröaön. F 4 

svarade för värdskapet och arrangemangen. 

Sammanlagt del tog tolv lag med tvA skyttar i 

varje representerande tio flottiljer och tvA 

eakaderst&ber. Det var aAlunda ganska livligt 

i luften ooh pA marken vid Frllsöbaaen med el

väl Drakar ooh Lan11ar som Fl.7gande Tunnor. 

Vädret alg till en början hotfullt ut. Morgo

nen inleddes med en ltraf'tig anöb7 av den t;rp 

som brukar f6rekomma aA hlr Ara och som tlok

te halva Jämtland. Lite till mana trodde man 
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att tävlingen skulle omintetgöras. Med vlder

radarns hjälp kunde man dock snart konstatera, 

att vädret skulle bli bittre och att täv

lingen skulle kunna genomföras under nägorlun

da gynnsamma och för de deltagande likartade 

förhällanden. SA blev ooksä fallet. Kl 1100 

dök det första flygplanet mot m!let pä Bynl

set och - om man bortser frän dryga 20 minu

ters paus f8r att låta en mindre an8by passe

ra - genomfördes programmet planenligt. 

F 18, Tullinge, med 16jtnanterna Robert Gus

tavsson och Bj5rn Ekberg lyckades ästadkomma 

det bästa lagresultatet och fick därigenom 

sin företa inteokning i det förnämliga priset. 

OverstelBjtnant Rudolf Larsson, E 3 stab, sva

rade för det bästa individuella resultatet. 

Bland intresserade äskädare märktes general

majorerna Lennart Peyron och Gösta Odqvist. 

Den sistnämnde förrättade prisutdelningen, 

tackade deltagarna för goda resultat och F 4 

f6r väl genomförda arrangemang. 

PRISLISTA 

1. F 18 (Lt Gustavsson, lt Ekberg) 
2. F 3 (Lt Lindblom, 1'k lablom) 
3. E 4 (Kn Nannesaon, kn Osmund) 
4. F 10 (Lt Hansson, ff 1.gr Andersson) 
5. F 13 (Mj Persson, lt Blom) 

BlSTA INDIVIDUELLA RESULTAT 

1. ÖVl Larsson, E 3 stab 
2. Lt Gustavsson, F 18 
3. ~ lsblom, F 3 
4. Mj Persson, F 13 
5. 1.ff Nilbert, F 4 

INTECKNINGAR I VANDRINGSPRISET 

19581 F 4 
1959: F 3 
19601 F 4 

19611 
19621 
19631 

F 21 
F 13 
F 18 

Generalmajor GBata Odqvist lämnar segerpokalen 
till F 18-laget (löjtnanterna ll!:berg ooh Gus
tavsson). Till vinster F 4-ohefen Bverate Kjell 
Raamusaon. 

I Hänt vid F 7 I 
Flyktövning för F 7 -flygare 

(Saxat ur F 1 Nytt, orienteringsblad f8r re
servbefäl vid F 7) 

Under krig kommer attaokförbanden ofta att 

kämpa bakom fiendens linjer t ex f6r att hind

ra eller fBrsvära fiendens underh!llstranapor

ter. Besittningar kommer sannolikt att hamna 

inom av fienden besatt omräde efter fallsklrms

u tspräng. Det gäller dä för dam att ta sig 

tillbaka med hjälp av de medel som stär till 

budas flygkarta, nödkompaas, kniv, revolver 

med ett fätal patroner plus en minimal n5d

provianteate. 

Nävll, 8vning ger färdighet och händelserna 

fBrlöpte som f6ljer1 

1. Buaatranaport i föraklrmade bussar ca 7 mil 

till okänd terräng. 

2. "Fallsklrmsutspräng" beslttningevia pä 

fastande mage. (Ett rykte hade spritt sig att 

ett bastant mäl skulle utspisas f6re start, 

varför de flesta avstod frän sin normala fru

kost.) Erfarenhet etta tro ej pä lösa rykten. 

3. Ca 40 km hungermarsch i kärr, snårskog och 

moras genom av fienden besatt land mot egna 

linjer. 

'l're bevakningalinjer, plus ett antal poaterine

ar med hemvärnsmän, flottiljpoliser, vaktman

akap ooh dito hundar passerades liksom nägra 

väl fyllda vattendrag. (Samtliga pä kartan mar

kerade broar bevakades av hemvärnet.) Om nlgon 

toga till fänga eller sköte antecknades veder

börande besittning men tick sedan fortsätta. 

Det rlokte att en av de blda bealttningsmlnnen 

grepe eller akBta för att bäda skulle priclt

belaataa. 

4. Resultats 11'7ra besittningar av trettio 

kommo levande ifrln lvent;rret. 

De tle•ta sköta och/eller tillfängatoge tvä 

till fem gl.nger. J'ruana, hungriga, törstiga, 

genomaura men lyckliga haltade de företa le

vande och döda "alriararna" i mäl efter ca 

17 timmars kamp. De sista bare över de egna 

linjerna pä b.är oa 26 ti-ar efter uthoppet. 


