
UJeekend .. kurser 

NY 
GIV 
Stockholms FlygvapenförP.niog är en 
av dP. första flygvapP.nföreningarna, 
som har fått prova den nya kurstypen. 

0 För närvarandP. håller 16 man på 
att fullgöra P.tt utbildningsskede om 72 
lim Kursen har hittills varit fördP.]ad 
på tre vP.ckoslutsövningar. Deltagarna 
har varit inkvartuadP. på MariP.torps 
HerrgårdspP.nsionat Södermanland. 
TransportP.rna till och från kursortP.n 
har skP.tt med kronans fordon. 

0 Rustmästarna Nils Ragnchag (kurs
chef) och Erik Bergfond, båda från .F 18, 

är kursens lärarP.. 

DIGERT PROGRAM 
Utbildningsprogrammet har utarbetats 

. . 
FRAN *VAR ... 
LASEKRETS 

Studiebesöket vid flyg
l>asen gav kursdeltagar
na god inblick i l>asor
ganisatlonen. 

Foto: S Ericsson 

Flygvapnets utbildningssektion för frivillig befälsutbild
ning har satsat på en ny form av hemortsutbildning -
week end-kurser. • Folk har fått ändrade levnads
vanor och nya intresseområden. En del går på kväUs
kurser för att kanske lära sig bokföring, engelska osv. 
De får inte tid över för den frivilliga befälsutbildningen 
på kvällarna. • Ett sätt att hinna med den är att kunna 
gå på week end-kurser. En avgjord fördel med denna 
utbildningsform är att den blir koncentrerad. Annars 
brukar hemortsutbildningen ta ganska lång tid - ett 
par timmar i veckan under hösten och våren. 

av FlygstabP.ns utbildningsavdP.lning. 
KursP.n är P.1' kombinP.rad bdordrings
och rP.pP.titionskurs för personal i bas
och luftbev«kningstjänst. 

0 Förr har alltid varjP. yrkP.skatP.gori 
var för sig svarat för sin utbildning. 
LuftbP.vakarna har i stort sett P.ndast 
fått halla på med luftbP.vakningstjänst 
och baspersonalen rnP.d bastjänst. Att 
sammanslå dessa båda yrkP.skatP.goriP.r 
har under kursens gång visat sig vara 
riktigt. På så vis får dP.ltagarna goda 
inblickar i varandras arbP.tsområden. 

INRIKTNING PA FV 
En noggrann genomgång vP.rkställdes 
av försvarets organisation, uppbyggnad 

och vnksamhP.tsområdP.n mP.d spP.ciP.Jl 
inriktning på f!ygvapnP.t. 

D Week end-kurser ger också den 
stora fördP.(P.n, att många ämnesområ
dP.n kan studeras på ett betydligt nog
grannare och konstruktivare sätt. Sä
kerhetstjänsten tillhör P.tt av dP.m. 

0 Att träna bdälsföringP.n under en 
hP.mortskurs kan också ha sina bP.kym
mP.r. Under "MarietorpskursP.n'' hade 
man naturen utanför stugknutP.n. OP.t 
var bara att gå ut och öva i P.n naturli
g«re miljö än vad vanliga utbildnings
lokalP.r modP.11 klassrum, erbjuder. 

LU FTBEV AKN INGSTJÄNST 
Markförsvar - försvar av flygbasP.r - ~ 
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tillhör förmodligen inte de grenar, som 
ofta övas under hemortskurser. Som 
ett led i denna utbildning har kursdel
tagarna haft skjulövningar och även 
tränats i skjutledartjänst. 

D Det måste också anses som ytterst 
viktigt att väl känna till hur fösvars
organisationen uv flygbaser och luft
bevakningsstationer är uppbyggd. 

D Att alla yrkesgrupper i ett allt mer 
utvecklat och integrerat försvar har 
stor betydelse för varandra märks tyd
ligt. Kursdeltagarna får som ett led i 

denna integration även stifta bekant
skap med övriga inom flygverksamhe
ten viktiga områden. 

STUDIEBESOK GER MER 
Att enbart sitta och plugga in en orga
nisationsplan och hur den skall verka, 
är inte alltid bästa sättet att lära sig 
något på och verkligen få ut något av 
det lärda. Stuåiebesök brukar då vara 
ett utmärkt komplement i utbildningen. 
Då får "eleven" se hur det han lärt sig 
fungerar i verkligheten. 

D En av dagarna ägnades åt att noga 
studera en flygbas. Flygvapnet är vårt 
"snabbaste" vapenslag. Det gäller där
för att personalen är väl trimmad och 
kan sina arbetsuppgifter. Att i ett ut
bildningsskede kunna träna kursdelta
garna i deras respektive befattningar i 
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l<rigsorganisationen, och även informe
ra om andras befattningar, gör att hel
hetsbilden hur det hela skall fungera 
blir klarare. Allt skall ju klaffa på se
kunden! 

D Kommunikationern« - inte bara 
kommunikationerna med bilar osv 
utan även tele- och radiokommunika
tionerna - är viktiga. Också dessa 
funktioner har ägnats stor uppmärk
samhet. Praktiska kommunikationsöv
ningar har hållits. 

MOB·KUNSKAPER 
En mobilisering skall ske snabbt. Perso
nalen på en mobiliseringsplats skall 
exakt känna till sina arbetsuppgifter. 
Hela denna rutin skall inte på något 
sätt vara ett problem för ett befäl. Mo
biliserings- och inmönstTingsförfaran
det var ett av kursens viktigaste av
snitt. 

D Det får inte ta lång tid innan fullt 
stridsklara förband är klara för sina 
uppgifter. Vid week end-kurser ges 
möjligheter att speciellt öva befälet, så 
att mobiliserings- och inmönstringsar
betet tar minsta möjliga tid. Befälet 
måste vara väl förtrogna med sina 
kommande arbetsuppgifter. 

PRAKTISKA OVNINGAR 
Hittills har tre week end-kurser hållits. 

För att erforderliga 72 lim skall upp
nås kommer den resterande utbildning
en att ske i form av en praktisk utbild
ning. 

D Denna kommer att förläggas till en 
luftbevakningsstation. Bas- och luftbe
vakningspersonalen har då utmärk ta 
möjligheter att ytterligare sätta sig in 
i sina arbetsuppgifter. 

D Detta kursavsnitt kommer att ske i 
en följd och inte vara uppdelat som de 
tidigare avsnitten. 

NY UTBILDNINGSGIV 
Att i den frivilliga befälsutbildningens 
hemortsutbildning gå in för week end
kurser måste anses som ett mycket lov
värt initiativ. Utbildningen blir kon
centrerad, utbildningsmälet nås snabba
re och effektivare. Den fria befälsut
bildningen blir också attraktivare och 
fler kan ägna sig åt denna verksamhet. 
D Deltagare i den frivilliga befiilsut-

bildningen ges också större möjligheter 
att vidmakthålla och förbättra sin be
fälsförrnåga samt att utöka sina kun
skaper. • 

Cunnnr Mörck 

Luftbevakni ngstjän st 
m6ste övas Ingående. 
Största säkerhet är nöd· 
vä~dlgt. 
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