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Så skapas ett väl 
sammansvetsat lag! 

Flygande kadetter och kadetter på marklinjen har 
åts.killigt gemensamt arbetsmässigt, det ligger i 
sakens natur. När formerna för samarbete och 
sammansvetsning i "lagjobbet" tar sig sa givande 
och angenäma former som i nedan skildrade kurs 
på Fl2 är detta värt att notera, anser tacksamma 
Comkadetter. 

Så bör det gå till: markkadetterna får tillfälle följa 
flygtjänsten på divisionen - med ett allsidigt flyg
program som toppunkt - och flygkadetterna får del
taga i luftförsvarscentralens arbetsuppgifter. Då 
skapas ett väl sammansvetsat lag. 

Ett trevligt och lärorikt utbyte ägde rum de två 
sista veckorna i maj mellan flygande kadetter på 
F12 och kadetter i Striltjänst, som hade sitt prak
tiska stridsledningsskede förlagt till nämnda flot
tilj. Samarbetet skedde inte bara på "kanalen" dvs 
stridsledningscentral - flygplan över radio, utan 
resp. kategori gjorde även besök på den andres ar
betsplats. Markkadetten följde flygtjänsten på di
visionen och flygkadetten deltog i lfc arbetsuppgif
ter. 

En föredragsserie avverkades, där varje kadett 
talade om ett ämne ur sin speciella kunskapssfär. 
De flygande talade bl a om J32 prestanda och tak
tik, skjutning mot markmål, klargöringstjänst och 
en jaktbas arbetssätt i krig. Markkadetterna bi
drog med luftbevakningens organisation i fred och 
i krig, radiolänknätets uppbyggnad samt stridled
ning i fred och under krigsförhållanden. 

Dessa föredrag, som även lockade andra åhörare 
på flottiljen, gav en mycket allsidig överblick på 
flygvapnets uppgifter och möjligheter med tonvikt, 
av naturliga skäl, på flyg- och striltjänst. Dessa 
områdens speciella problem togs upp och diskute
rades kadetterna emellan, och många frågetecken 
fick sin förklaring. 

f(ursetta vid 1963/64 års furirskola för stridsleda
re och luftbevakare blev furir K. Karlsson, FB. 
För sin primusprestation belönades denne med 
Svenska Underbefälsförbundets premium, bokver
ket Lilla Focus. Systeminspektören överste W. 
Wagner förrättade examen, som ägde rum den 21 
augusti vid F2, och här ser vi honom förrätta ce
remonin. 

Både 1. och 2. divisionen bjöd på ett så allsidigt 
flygprogram som möjligt. Kulmen nåddes dock då 
2. divisionen tog med markkadetterna i två grupper 
J 32 vid en uppvisningsflygning vid försvarets dag 
i Kristianstad. De synintryck och fartsensationer 
som upplevdes den dagen kommer nog att stanna 
en god stund i deltagarnas minne. 

Den gemytliga stämning som präglades av samva
ron i och utom tjänsten stärkte samhörighetskäns-
1an i hög grad och kommer att bli en god grund för 
ett gott kamratskap på den kommande officerskur
sen i Uppsala. 


