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Stefan Örtqvist F J6:s 
uppvisningspilot med 
Jaktviggen. Här i na
sartagen. 
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Ännu n 50-åring har firat si n 
ärorika ålder med två pra ktfu ll a 
fl ygdagar. En öppet-hus-dag fö r 
b l a anstä llda med familjer och 
vänner; det kom cirka 50 ODD! 
Och så dagen därpå Flygvap
nets huvudflygdag; det kom cir
ka 40 000. (Upptagningsområ
de Uppsala med omnejd .) 

Flygdaga r brukar v< ra sig 
lika. M en F 16 bjöd på en in
tressa nt nyhet. M an visade upp 
hur krigsreparaLi on arbeten går 
ti II på våra kr igsbase r (Bas 90), 
hur byten av motorer eller and
ra enheter kla ras fältmäsS igt. 

- Vi måste ute på baserna 
kunna klara av det som vi 
fredsmässigt gör i våra flottilj-
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Ovan: Te.am 60 av år 199.1. 

=Foto: 144" Clw-te.Jitle 
/(,u.t ~ette/<~~OM 

verkstäder, omta lade major 
Cennelh Wedin (ansvarig för 
markutställningen). De två bI l
derna läng t ned på sid 23 av
ser åskådliggöra här sagda. 

En annan intessan t och rela
tivt ny programpunkt var jakt
strid mellan två Jaktviggar. 
Oli ka anfalls- o h försvarsty
per med fingerade jaktrobotar 

och akan visades. Att fotogra
fiskt åskåd liggöra sådana luft
lurer på ett I edagogi kt sätl är 
snudd på omöjligt ... vilket 
bi ldkompo ilionen över t till 
vänster på sid 22 tyd ligt konfir
merar. 

I övrigt är förhoppningen att 
bi lderna säger mer än tusen 
ord. • 
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