
FÖRSLAGS VERKSAMHET 
Förslagsver-ksamheren är föredömlige fin 
på FlO, där redan under förra året hela 
36 förslag lämnades in. Alla personal
kacegorier är i ö representerade, även de 
värnpliktig<1. 

Ledande "förslagsman" är försre crn
fikledare L<1rs Elming, som hicrills erh~l-

F10 
lit inte mindre 
än LlSO kr för 
rre o I ika för
slag till för
bäcrring av tra
fikledningsuc

ruseningen. Ett av dessa prisbelönca för
slag - ece trafikledar-bord T.Ml\ med 
markeringsmateriel - har belönats med 
700 -kr, varav fr~n flygförvalmingen 400 
kr och från C F10 300 kr. 

Bordet är redan "i drift" på r:to, och 
fungerar ue:närk1. • 

HELIKOPTERRÄDDNING 
Vad sägs om arr hoppa i nollgradigc 
varcen och förlita sig på ate helikoptern 
~kall hämca en innan ögonen blivir allt
för glasareadel Ja cack, svarade fyra 
modiga, mindre män vi·d 2:a divisionen, 
F15 - i hopp om att framsrå som hjäl
tar för evinnerlig tid. 

"De buro ej kaskar, ej vapenrock, ej 
blänkande s\•ärd i sin hand .. " Nej, 
men de buro isolerdrä-ke och flytväsr 
och en livbåt under armen. Och där
med korn öv-

n.ingen för fly- F 
garna att bli 
nå goc av err 
väsrgöraklimax. 
Dee visade sig 

15 
nämligen ince alls vara särskilt kalle och 
isolerdräkeerna höll tätt eilJ nära )00 
proc. Vid själva ihoppet, som skedde 
från helikopeem på ca cre m höjd kyl-

Je det visserligen ordenrligr om huvud 
och hän<ler - men man skall ju också 
hålla huvudet kal.le i sådana siruauo-
ner ... 

Ovn·ingen kom allcså i försca b:rnd :m 
gälla hel ikopeel'besä tmingen med k;i pren 
Frisk .F8 som lii rare och fält flygare 
Kiick och fanjun·kare lv13mson som ele
ver. Dec visade sig vara eet verklige 
precisions· och Jagarbete när he!ikopter
föraren på hdikopc~rmekaniken1s di
rekr~ v skulle styra in selen mor d.:n 
"nödsrällde". Men övning ger färdigbc.t 
och de tappra i livbåtarn;1 behövde incc 
vänta länge på ate bli uppvin&chadc. 

Det är avsik cen art err ancal övning
ar av dee här slager skall ueförns un
der sommaren. }\rr de är vikeiga för :lit 

skapa färdighet i arr handha rädclnings
materielen för såväl flygande person~! 

som helikopterbesätmingar behöver inte 
ondecserykas. Dessutom är övningarna 
uppskaccade. • 

HÄNT VID f LOTTI LJ ERNA • HÄNT VI 
LITE VEMODIGT 

Vid lunchdags torsdagen den 27 april 
var dec ovan·ligt mycket folk i Göteborgs 
cenrra!a delar. Vid Götaplarsen kunde 
man se F9:s föme flöeeiljchef, överste 
Magnus 83ng, f eskaderchefcn general
major Folke Ramström, samr fru Cappe
len-Smich, alla spanande mot skyn. Pre-

F9 
cis kl 12 kom 
det alki. väneade 
p~, nämligen 26 
Ha wker H~1neer i 
snygg fk>eri•ljfor
mering, med 

öv~rste Cappelen-Smith i cäten. Efeer 
några svän,gar över srnJen flög flygpla
nen över Nya i\lvsborgsbron och för
svann i riktning mor Vinga fyr. Flot
tiljchefen ville på detta säcc viäa upp 
f9:s flygplan för göre-borgarna före den 
iöresrående nedskärningen -av flocciljen. 
- (Tiderna förändras ... ) • 

* 
FRIVILLIG DAG 

Lorror och medlemmar i Skara·borgs flyg
vapenförening i·nb jöds sänd agen den 24 
april till "Frivilligdag" på f6, KarJs<borg. 
Ett 60-eal - mese lottOr - hörsamma.cJe 
ka.Jlelsen och hade som alla eyckte en 

F6 
ning av flygcjänst -

uev·lig dag på 
f]ouiljen. Pro
gra momer inne höll 
film, försvars
upplysning, vi~-

vilket var möjlige 

d~ F6 samma dag dehog i en luftför
svarsövning sa•mc flygning med besökarna. 

De som ville ägna riden år anmlt än 
besök p~ flotciljen dehog i en folttävlan 
för lotcor, som arrangerades av Karls
borgs flyglottakår. FriviJiligdagen avs;luca
des med gemensamc kaffek,1las i mat
salen för be-sökare och fälecävlare. • 

* 

EFTERLÄNGTAT 
Den "ka.sernrenoveringspote" om ca JO 

milj kr som försvaret hligen disponerar 
kommer ocks~ flygvapnee eilJ del -
även om de äldre armcförläggningarna 
får huvuddelen ... 

Nu har Fl i Västerås ändigen fåcc si
na gamla Ö1Jskemål om varmvaeeen till
godosedda! Vat1nec flöda·r varmr och 
h~irligr ~1r de nya blandkranarna och 
duscharna i alla vpl.-

och befälsförläggningar-F 1 
nQ. - Dee finns nume-
ra idel moderniteter cill 
förfogande. Dec saknas . 
inre heller urrag för el-
hyvel och ändamålsenJiga speglar. Med 
mahognyinredning! Bakom denna - :na
hognyplywood nora bene - döljer sig 
en cransforma1or som sänker spänningen 
t il'l lagenliga 110 v0<lt i toalcetrummet. 

Och den gamla "luckan"? Den har 
också moderni.seracs och bhvic myckec 
trivsammare. Med individuell sängbe-lys-

ning (!) och - givervis - moderna sän
gu med liggvänliga ma<lras~erll • 

* 
KONTROLLFLYGKURS 

En kurs för koncrollilygare har hållies 
vi•d Cenuafa folygverkscaden i Västerås 
(CVV) under tiden 22-26 maj. fngenjö· 
ren Gösta Heden. kontrollflygare vid 
CVV, var kurschef, och som inscrukcörn 
medvePka.Je ing~njörer, ko11trol [flygare 
och provflygare fr3n bl a rc. cvv och 
SAAB. 

Ecr 20-c:d tekniska chefer, koncrollfly-
gare, offi-

~~~;f~~ga:e~h cvv 
från samcli-
g~ florri•ljer 
med flyg-
plan 35 deltog programmet, som 0111-

fouande dr;fcanalys, upp!äggni•ng av 
komrollflygverksamher, genomgång av 
allmän funkrionskonrrall och av olib 
system i flygplan~e same koneroll fJyg
trän·ing i simulator. 

Kursen var den första cencralc anord
nade urbildningen för kontrollflygning av 
fpl JS och avses cfeerföljas ~v flera :ned 
s<1mma uppläggnin•g. Kurserna är av.sed
da för b~de flygande personal och omrk
per$Onal och syfta!!' cill en större enhee
lighet vid 11tförandet av konerollfly::;
verksamh~c, att l>ira den berörda pcrso
n;1len atc "cala samma spr~k" samt ge 
eillfälle att dryfea gemen•sa.mm~ fr~t:or 

och utbyta erfarenheter. • 
Eric Lindholm 
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