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Flygledare utnämnda till reservofficerare 

inriktningar för flygtrafiktjäns
ten under grund- och höjd 
beredskap där kraven på för
mågor, systemuppbyggnad 
och utbildningssystem fram
går. Dessa innebär visserligen 
en antalsmässig minskning av 
antalet reservofficerare inom 
fackområdet, men framförallt 
ökade krav på olika förmågor 
på de kvarvarande. 

I ett kort anförande till de 
nyutnämnda fänrikarna Ikon
staterade Peter Fältsjö, att 
Luftfartsverket och ANS har 
behov av medarbetare med 
bred och spetsig kompetens. 
BI a ledarskapsdelarna i 
reservofficersutbildningen an
ses vara en god grund för en 
karriär inom Luftfartsverket. 

På uppdrag av generaIinspek
tören för flygvapnet utnämn
des Ingrid Ekstrand, Mikael 
Fältros, Joel Lejon och Per 
WIlhelmsson den 5 april till 
fänrikar och reservofficerare i 
fl,ygvapnet. Examensceremo
nin i Halmstad inleddes med 

att eleverna presenterade en 
positiv utvärdering av kursens 
17 veckor, jämte förslag till 
förbättri ngar. Därpå följde frå
gor från gästerna - b'land 
andra ANS personalchef 
Peter Fältsjö och chefen för 
Högkvarterets luftfartssektion 
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Saab 2000 i gåva 
till räddningsövning 
För ovanlighetens skull har Försvarsmakten fått ett flygplan 
gratis från Saab i Linköping. Försvarsmaktens Halmstad
skolor (FM HS) har nämligen fått ett passagerarflygplan 
som gåva av Saab Aircraft. Det är den tredje prototypen till 
Saab 2000, som efter 1300 timmar i luften flugit klart. Nu 
väntar en framtid som räddningsövningsobjekt för perso
nalen vid FM HS:s Bas- och Räddningsskola. 

På FM HS är man naturligtvis glada över gåvan. Skolans 
ledning uppger att flygplanet kommer att bli ett värdefullt 
utbildningshjälpmedel vid utbildningen av flygplatsens fast 
anställda och värnpliktiga räddningspersonal. 

Den turbopropdrivna Saab 2000 tillverkades i totalt 63 
exemplar, varav 59 används inom den civila luftfarten. 
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överstelöjtnant Jiirgen Nies
ner, samt en kortare diskus
sion om utbil'dningen. 

Överstelöjtnant Ulf Crona, 
tjänsteförrättande chef för 
Militärhögskolan Ii Halmstad 
(MHS H), konstaterade bl a att 
Försvarsmakten fastställt nya 

StriC uppgraderas 
Saab Tech Systems AB har av Försvarets materielverk 
(FMV) fått en beställning, värd 28 miljoner kronor, rörande 
det nya flygstridsledningssystemet StriC. Huvudsakligen 
omfattar beställningen åtgärder föranledda av förändringar 
i omgivande system, främst samfunktion med Gripen och 
det flygande radarspaningssystemet FSR 890. 

Saab-företaget är huvudleverantör i StriC-projektet. 
Systemet är i begränsad drift och den nu gjorda beställ
ningen är ett led i den ständigt pågående utvecklingen för 
att anpassa systemet till tekniska och taktiska behov. 
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