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System 70 

•ny giv 
som slog 

Den som efter godkänd examen blir be
fordrad får ett examensvederlag som är 
140 kr för korpral, 275 kr för fW'ir och 550 
kr för sergeant. Det finns nu även möjlig
hetatt nå officersgrad efter frivilligkurs. 
Blir eleven då befordrad till fänrik t ex 
blir vederlaget heJa 4.000 kr. Allt skatte
fritt. 

- Med de nya bestänunelserna når vi 
det yngre befälet, som vi alltid strävat ef
ter att få med i frivilligutbildningen . En 

ka befattningar från bårbärare till lä-
karbiträde ! 

* * * 
För flygvapenpojkarnas del har somma

ren, varit fylld av fina kw·smöjligheter. 
En av sommarens FVRF-kurser, en 

grundkw's, har varit förlagd till Trossnäs 
läger, ett par mil väster Karlstad. Tross
näs är en i milltära sammanhang historisk 
plats, från 1834 till 1912 mötesplats för 

System 70 - FBU-rörelsens nya giv 
har vid sommarens lägerkurser fått ett 
mycket gynnsamt mottagande bland det 
värnpliktiga befälet. Så gäller även 
FVRF, som f Ö utbildat sammanlagt 445 
elever på sina åtta sommarkurser. Hu
vudsakligast har det gällt FVRF-ung
dom. 

Kurserna för vpl befäl har numera, en
ligt System 70, fått en förmånsbehandling 
för att uppmuntra till fortsatt utbildning. 

HÄLSINGEJUBEL 
Hälsinge flygflottilj, FIS, firade sitt 25-års
jubileum i dagaITla två den 6---7 juni. 
Kvartssekeljubileet sammanföll med svens
ka flaggans dag. och det föl! sig naturligt 
för den något äldre Söderhamns stad 
som i år firar sitt 350-årsjubileum - att 
flaggdagsfestligheterna firades på FIS. Ge
neralen Stig Synnergren, öB från 1 okto
ber, högtidstalade före flaggutdelningen. 

Flygdagen den 7 jtmi, en söndag, gynna
des av strålande väder, med sol och lagom 
stark vind. Mest publikknipande blev kan
ske de Karl XII-karoliner som landsattes 
från två Vertol-helikoptrar, autentiskt ut
rustade med musköter och pikar. Karoli
nerna - från plutonchefsskolan på 114 i 
Gävle - genomförde sina exercis- och 
stridsmoment med bravur till musik av 
militärmusikkåren från Falun. 

Knappt hade Carolus Rex förklingat och 
sista piken försvunnit förrän den moderna 
tiden blixtrade in på arenan i form av 
flygvapeniörband . I detta ingick SK 60 från 
F5, J 35 från FI6 och slutligen nyheten 
framför andra 37 Viggen från försökscen
tt·alen. 

Det nästan timslånga programmet genom
fördes med precision och elegans. Att Vig
gen tilldrog sig extra stort intresse är na
turligt: dels var den ny för FI5-publiken, 
dels har den imponerande prestanda och 
sist men inte minst är den nästa flygplan
typ på FIS. Och så kan den backa på mar
ken! 

märkbar förbättring av kvaliten hos kurs
deltagarna anser sig instruktörerna också 
kunna konstatera vad gälier det vpl befälet. 

* * * 
Realistisk utbildning, konstaterade orts

pressen efter att ha besökt t ex tvåveckors
kursen i bas- och sjukvårdstjänst i Kö
pingsvik på öland. Skolchef har varit för
valtare A lvar Carlsson, F12, som de senaste 
tio åren lett kurser av liknande slag. De 
som genomgått sjukvårdskursen har haft 
tidigare utbildning inom sjukvård och fick 
efter slutad kurs befordran till vpl under
befäl. 

Realistisk utbildning, var det . Ja, samtli 
ga mannar fick pröva på att fungera i oli-

Värmlands fältjägarkär , numera övnings
plats för Värmlands regemente. Dess chef 
hade frikostigt ställt det moderniserade läg
ret till FVRF :s förfogande. 

De 78 f!ygvapenpojkarna fick vid denna 
grundkurs bl a lära sig militärt uppträ
dande, skjutning och orientering om luft
försvaret. De fick även viss undervisning 

sjukvård. 

* * * 
För fjärde året i följd ordnades vid F5 en 

kurs för flygvapenpojkar, en grundkurs 
som även omfattade luftbevakningstjänst. 
Kursen, som samlat 51 FVFR-ungdomar, 
tycks bll mer och mer populär för vart år 
som går • 
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• Karolinerna från 114 I Gävle stormar fram på banan . .. 

För att den mångtusenhövdade publiken Flygdagarna besöktes av ca 13.000 beta
skulle få vila sina öron ett tag fortsatte lande, som bör ha fått sitt lystmäte. Syftet 
uppvisningen med bl a fallskärmshopp. Det med flygdagarna, att sprida försvarsupplys
ta utfördes av löjtnant Thorkel Seth från ning och stärka samhörighetskänslan mel
Fa llskärmsjägarskolan. Han är f ö son till lan FIS och bygden hade nåtts. 
förste flottiljchefen på FIS, som givetvis 
sa tt på hedersläktaren. I perfekt precision * * * 
landade löj tnant Seth mitt framför denna, På dagen 25 år efter det Hälsinge flyg
efter att ha hoppat från 3.000 m och i fritt flottilj kom till invigdes den 1 juli en min
fall ner till 600 m. Ett bravurnummer! nessten på flottiljområdet. Stenen är en 

Dramatiken i skeendet fortsatte så med klippa som reser sig över den omgivand~ 
ett väl illustrerat invasionsförsök från luf terrängen. Stenen omgärdas aven bastant 
ten. Det avvärjdes med brio av tio rotar kätting som skänkts till flottiljen av indu
"egna" A 32 :or - hela försöket och avvär strier i bygden. • 
jandet var över på en kvart. Imponerande! A lveskog 

PILOT I KANOT 
Paddling ger styrka och kondition. Det be
tyder frisk luft, inget buller och inga bil
eller jetplansavga.ser. Det är härlig motion 
i lugnt tempo. och billig. En rofylld li ten 
resa i kanot på sjösystemen sydväst Arjäng 
i Värmland vore ett utmärkt alternativ till 
säkerhetsmaterielövningarna tyckte 1. div 
på F3. 

I månadsskiftet jtmi-juli gav sig därför 
tolv förväntansfyllda 
piloter upp till Ar
jäng och hyrde sex 
kanoter. Efter en kor
tal'e orientering om 
farkosterna anträddes F3
färden. De första tim
marna blev smått farofyllda. Plaskanade och 

skvättande försökte piloterna hålla styr på 
kanoterna, som till att börja med slingra
de sig som maskar genom de lugna vatt
nen .. . 

Dagsetapperna hade satts till 20-25 km. 
Kan synas något korta, men då vädrets 
makter tmderhöll resan med regn och hård 
blåst blev det en rätt ansträngande kanot
färd. Som natthärbärgen anvä ndes inte 
tält; bästa skyddet för regnet var de upp
och nervända kanoterna! 

Efter en veckas paddling genom en na
tur, som bjöd på verkligt tjusiga synupple
velser, styrde divisionen in i Arjängs hamn. 
som sig bör i prydlig långflankformering. 
Det var med saknad piloterna lämnade 
ifrån sig kanoterna, som de nu verkligen 
hunnit bli "du" med. 
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B17 BLIR VETERAN 
Den 5 maj i år fick Kongelig Dansk Aero
klub som gåva från Sverige en SAAB BI7. 

Planet överlämnades av svenske flygva
penchefen generallöjtnant Stig Noren på 
dagen 25 år efter den dag då danska flyg
vapnet enligt planerna skulle ha fått 15 
SAAB BI7C. Överlämnandet skedde på 
Egeskov slott, för att där införliva BI7 j 

veteranmuseets samlingar. 

Kongelig Dansk Aeroklubs president, gre
ve Flemming af Rosenborg, mottog den 
gamla störtbombaren. Ett antal piloter, som 
för 25 år sedan stod startberedda i Sverige 
att flyga BI7-planen till Danmark, var 
även vid överlämnandet. • 
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