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V
erksamheten vid Bunge bör
jade i liten skala åren före 
1963. Men mycket snabbt blev 
skolan populär och problemet 
har från 1963 närmast varit 

att kunna ta emot och förlägga alla de 
unga damer som vill använda tre ledi
ga sommarveckor till lottautbildning 
inom försvaret. 

Regelmässigt startar lottakurserna i 
början av juni, så att första skolom
gången är klar till midsommar. Nästa 
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1:J- 1:J- En av flygvapnets centrala skolor för frivillig
utbildning av flyglottor ligger i Bunge invid Fårö
sund på norra Gotland. Varje år utbildas där i 
runt tal 500 lottor, vilket ger Bungeskolan rangen 
som Sveriges största lottaskola. 1:J- 1:J- 1:J

utbildningsomgång kommer efter mid
sommar och i början av augusti slutar 
den tredje. Normalt följer därefter en 
2-3 veckors fack- resp instruktörsut
bildning av blivande lärare inom luft
bevakningen. 

L ottorna har ett 
flertal olika tjänstegrenar att välja 
bland. Den numerärt största utbild
ningen omfattar tjänst på luftbevak
ningsstation (Is) och i luftförsvars
gruppcentral (lgc) - men även för
plägnad, sjukvård och stabstjänst står 
på utbildningsprogrammet, liksom in
struktörs- och adjutantutbildning mm. 
Inom varje tjänstegren ges grundkur
ser, underbefäls- och underofficerskur
ser, oftast pågående samtidigt. Den av
slutande tillämpningsövningen ger då 
goda möjligheter att samöva de olika 
utbildningsstadierna med varandra. 

Principen för lottautbildningen är att 
ge en vecka allmän försvarsutbildning 
och en vecka befattningsutbildning, av
slutad med en sista vecka tillämpad 
övning. För att ge variation åt pro
grammet blandas dock detta huvud
schema ganska kraftigt. För de högsta 
utbildningskurserna är huvudprogram
met något annorlunda. 

Eftersom Bungeskolan är en inter
natskola, är det nödvändigt att ordna 
även för lottornas fritid i möjligaste 
mån. Utflykter till Gotlands sevärda 
platser, shoppingturer, bad, små grill

fester och annat betyder mycket i det
ta sammanhang. Skolans elevnämnd 
(i samråd med biträdande skolchefen 
ur SLK) och hennes funktionärer har 
därvid stor frihet att själva bestämma 
vad man önskar i fritidsprogrammet. 

D e flesta elever
na är vana vid skolmiljö, men den kol
lektiva samlevnaden i gemensamma 
förläggningslokaler är de första da
garna ofta något främmande. Mycket 
snart kommer man dock in i kamrat
samvaron och trivs bra. Lottorna. 
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{{ {{ Det rådde tät dimma den 
31 mars 1966. Med knapp 
nöd undgick den ryska trå
laren "Hogland" att kollidera 
med Gotland. Men då tråla
ren därefter stävade bort på 
ostlig kurs rände hon upp 
på ett något mindre grund 
- och det så ordentligt 
att bärgning blev omöjlig. 
Grundstötningen skedde på 
sandstensklippan Rute Mis
lauper, som vid högvatten 
ligger i vattenytan och väl 
inom det avlysta områ
det kring Skenholmen-målet 

(D 123). {{ * * 
Sedan allt värdefullt tagits bort och 
hämtats av ägaren, inköpte flygvapnet 
vraket aven bärgningsfirma för 800 kr. 
Trålaren har sedan dess utnyttjats som 
mål för raketskjutning vid större öv
ningar. Den ligger tillräckligt långt 
från land för a tt ge stor frihet i valet 
av anfallsriktning och anfallsmetod. 

För att målet inte skall skjutas bort 
från grundet har dock begränsningar 

Rysk 
"trålare" 
raketrnål 

i vapenlasten måst sättas till övnings
raketer eller enstaka stridsraketer. Må
let avses i fortsättningen hållas öppet 
vissa perioder varje år så länge det 
håller sig "flytande". • 

Persson 

~{{ {{ F13 har under årens 
'O

lopp haft vissa upp Q ..märksammade framgång Il 
01..ar inom idrotten - spe
i 

ciellt kanske i skytte, och 

på senare år fått ett rykte 

som spridit sig långt 

utanför flygvapnets grän

ser. {{ {{ * 

fälttävlan- och skyttekretsar talar 

man med bävan om F13:s framfart på 
arenor och tävlingsplatser försvaret 
runt. Fälttävlare som kn P G Persson, 
flygteknikerna Arne Höög och Tryggve 
Johansson och fältflygaren Anders 
Hermansson har bl a gått segrande ur 
lagstriden i FVM i sommarfälttävlan ... 
fem år i följd. 

Bland duktiga pistolskyttar märks 
1:e verkmästaren Yngve Bosk, som 
bland sina meriter har SM i banskjut
ning och som dessutom har deltagit i 
Sveriges militära landslag. På k-pist
sidan turas förvaltaren Birger Dolk, 
rustmästaren Paul Robertsson och flyg
teknikern Åke Abrahamsson om att på 
löpande band hemföra flygvapenmäs
terskap, midömästerskap och höga pla
ceringar i SM. 

Det är inte bara stampersonalen som 
har visat framfötterna inom idrotten . 

~ 
UIDe värnpliktiga på förbandet har i hög o 
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grad bidragit till att flygvapenmäster
skapstiteln i handboll (1970) och fot >

01boll (1971) hemförts av F13. • r:: 
)oNilsson 

Duktiga 
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kommer från hela landet till en helt 
ny och ovan landskapsmiljö. Därför 
blir Bungeveckorna gärna något av ett 
litet äventyr med nya och spännande 
upplevelser. Nya vänskapsband knyts 
och den hemlängtan som kanske kän
des första veckan, har avresedagen 
bytts mot tårar (nästan förtvivlan) 
över att man måste skiljas igen. Den 
som prövat att gå en kurs på Bunge
skolan kommer gärna igen till högre 
utbildning, dels för att man trivs med 
skolan och dels för att få återse gamla 
vänner och lära känna nya. • 

Writler 

idrottare 







