
Nya lokala "Kontakt"-officerare 


Vid höslens flygsäkerhetskurs utfördes bl a en tillämpningsövning på en Sk 16. Närvarande var (från vänsler) : övl 
Wester iund (C flygsäk, M ilo OJ, kn Sjöholm (FSO, F12) , flng . 1. gr Hökborg (F12). kn Brodd (FSO, F1S), kn Rillby (FSO , 
F11). mj Jagaeus (C flygsäk, Mito ON), kn Björk (FSO, F10) , kn Hagman (FSO, F16). mj Gellner (FSI Fh) , kn Johansson 
(FSO, F6). fuing Pellersson (F6), fulng Eriksson (F17) , fulng Moberger (F1S) , kn Jonsson (FSO, F1) , ing Borg (SAAB). mj 
Carlander (FSRO , E1). fulng Kalln (F11). fk Nordström (F21), fuing 1. gr Forss (F11) saml flygdir Svensson (FFI MK). 

I och med Ingangen .IV dell~ a. n j n~ .:;v drlftstoml ngsnnmal 'J 13n1ngu-f och planer lor ut  FSO Inga, som ledarnoI i ha· 


nnns Idag pa aU. lIyglorband n:n:Js ,- ~3mt Vid utarbotand<:! il'" bi ldning I IIvgsal<ed1etsfragor vetinämnd cHer tjanstgör som 


en sa, sklll ulb l ldad Ilvg.akerh"I,. · e Br:1;:nan.~lJnlng, statistik m m osmi led _t denn;, ulblldnlngs havorlulteda,e enllgl f1otlll!cll" 


o fllee. (FSO) R"sle, ande IIo111I le elver In,rs(i ace drUlslörnlngs, ve . ksamh,,1 en l lgl lIygchelen, len5 dlrckll. 


kommer Inom en .nar I,amtld OCk · • • FSO ula,b"t3r 10rSlog 111 1 an d,,~ kIIY 5. FSO ul",be1ilr lorslag 111 1flVg· 


sa 011 forses mcd en s.dan be· ~~ke r hetSiL:pplysnjng 


fattning . FSO:n handlagge' flyg •• 

karhetsnrenden p. lokal nlv~ 


Oe nu 1II15alla lIygsakerhelsoff lcc 
t-: ans uppglller ,II 

f"rna genom!Jlck 
l. 	 FSO Ingar I 1I01l1llslabcns flyg, med Iyre flygundeflngen/orerl uno 

~ 'Idelnlng och handlagger un 0"' liden 7- 2311 t I fiOl hös los en 
dar fiygchefen inand e n rorande av FS Fh arrangerad flygsäkerhets . 
f:ygsä kerhetstjänst kurs . Pa schemal slod b l • föl · 

!ande ~mnen : psyko l ogI. I lygmc. 
~. 	 FSO följe, upp flygsäkerhels 

dicln, 5101IslIk, aerodynamik IIY9' lilg"t vid lorbandet och lo,.. 
plan.laklik , malerialIära . lelmolor· 

olar vid behov flygsakerhet5' 
lora . ,aderIara , Iraflklednlng.l/ans!1:_mJa!":"" otgärde, 
och f1ygslike.helst!Önsl. Oessulo:n 
var I programmet Instoppa l studie

FSO .kall da ,Vid 
besök vid FörsÖk.conltalen SAAB 

.. Dvervaka hU' parcona! . och ma 
"' ~l"rlollaboralo"e! vid CVM och1",lellage . ul~ildning . Ovnlnga. 
Flygmolor

och laktik saml lör IIottiii"" 
~pec l ella !orha l landen I oyngl 
pavcrkar flY9s~kerhe!en vid för <> M~d den na nya lokala besall · 
ba nde! n lng av lIYQSJkerhelsm3n ha. 

~ verka lor sumOrdnl ng av flyg . stegan ' . fall sin neder..a (men 

~åkc,helsllbnslen vid forbandcI IIir den sku ll IOte mlnsl v.kllga) 

liksom även 'ör en IIklormlg tremppl nne monl erad. Ti d lga.e 
IllIampnlng DV g"lIande fl ygsa· "xl.tetado redan reglona lo flygsä· 
kerhol.löreskrl fler kerhelsoJf lcera,e vid ml/flärom ra· 

.. äga Ingaende kannedom om dess!obern. (Milo S . Milo O och 

,Id lörbandel Intraffade drill Milo ON) oCh eskodersl abon (E1) 

Sl0,nln9a, under flygning ; han saml cenlralt Flyglnopeklionen och 

b ll,öder därvid f1YQchelen l i ra Flygsäkerhetsavdelnlng"n vid Flyg· 
ga om kont roll och övervsk· ,taben . 	 * 


