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ningsfullt för båda parter. Erfarenheterna 
från flygskolan i Ljungbyhed och rrjal-ut
bildningen i Tullinge tilldrog sig stort intres
se. FV uppfattades uppenbarligen som en 
givande partner, medan FV å sin sida har 
nytta av den personaltunga Armen som en 
ytterligare pådrivande partner. Så småning
om måste varje försvarsgren utarbeta sina 
egna tillämpningssätt anpassade till sina 
speciella förhållanden - förutsatt att man 
kommer fram till att detta är något att satsa 
på. 

I princip är det förstås viktigt att inte låta 
någon möjligen god resurs ligga outnyttjad 
eller bara litet utnyttjad. 

Vinsterna 

Vad som kan vinnas med psykisk träning 
är: 
~ Snabbare inlärning, dvs högre utbild
ningsmåi på samma tid eller samma utbild
ningsmåi på kortare tid. 
~ Bättre inlärning, dvs mera hållfasta ut
b i Id ningsresu Itat. 
~ Okad sannolikhet för att det inlärda skall 
kunna tillämpas med omdöme också un
der svår press. 
~ Okad förmåga att hålla huvudet kallt, 
dvs att press inte övergår i handikappande 
stress. 
~ Okat allmänt välbefinnande och ökad 
förmåga att fungera bra i vardagssituationer 
(relationer, samarbete) . 

Psykisk träning som inte kan genomföras 
utan experthjälp övervägs inte, inte heller 
sådana metoder som kan medföra risker av 
något slag. Metoder som kan leda in på 
psykiatrins område är alltså inte aktuella. 

•• Vad FV-gruppen föreslog var: 

~ Allmän antistressträning till kassettin
spelade instruktioner och 
~ Föreställningsträning dvs att man av
spänd fantiserar sig igenom moment, som 
dessförinnan och efteråt övas praktiskt. Så
dan träning, vid flygskolan kallad torrflyg
ning, har visat sig ha förbluffande goda ef
fekter på prestationsförmågan. Varför inte 
systematisera och underlätta t ex med olika 
audiovisuella hjälpmedel? 

Från FV deltog i denna kurs majorerna 
Rafael Bengtsson (F20/StriIS), Håkan Igg
ström (F20ITolkS) och Lars Olin (FS), kap
tenerna LeifCarlsson (F4), Peter GrafFlO/ 
F14) och N-O Lindberg (FS) samt byrådi
rektör Anders Holmertz (FS) och överste
löjtnant Folke P Sandahi (F7/FS). • 

Ämnet är högaktu
elll. I april visade 
TV 2 några 1/2-limmes
program under ru
briken "Menlallrä
ning" ur flera infalls
vinklar. De blev 
mycket uppskanade. 

Många flygförare äg
nar sig i dag pJ egen 
hand åt antistress/psy
kisk tr,ming i en eller 
annan form. Df' kän
ner all de mår bra dV 

denna avslappning. Den t o m ökdr de
ras förmåga att klara dV yrkeslivets på
frestningar. 

Väder via sateiiiI 

För vädertjänsten vid FMV:RFN i 
Vidsel gäller speciella krav på 
uppföljning av vädersituationen. 
Till exempel måste molnsituatio
nen i provområdet ägnas särskild 
uppmärksamhet. 

För att möta sådana krav har 
FMV för utprovning och eventu
ellt senare köp installerat ett lokalt 
pe-baserat system (civil beteck
ning SW 3000) för mottagning av 
vädersatellitbilder vid Vidselba
sens väderstation. Med detta sy
stem kan man ta emot, presentera 
och lagra bilder från polära satelli
ter (både amerikanska och sovje
tiska). Enkel bildbehandling typ 
zoomning, gråskaieförskjutningI 
expansion och färgning kan också 

Teknikutvecklingen har med
verkat till att anskaffningskostna
derna för bl a den här typen av 
system reducerats i mycket snabb 
takt. I dag har de nått en nivå som 
med hänsyn till kostnads-/nyttoef
fekten gör systemen attraktiva 
också för organisationer med be
gränsade ekonomiska resurser. 

(FV följer (genom FSlVädplan) 
intresserat experimentet i Vidsel. 
Inom en snar framtid kommer 
(FV att ta ställning till om lokala 
system för mottagning av satell,it
data skall införas bl a av rationali
tetsskäl. Erfarenheterna från RFN 
kommer därvid att bli ett värdefullt 
underlag. • 
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göras för att öka bildernas läsbar
het. 
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