BASDVNING I

Jakten landar
E

3 hade bae8Tning i

Pl oiTila

Upp~4.

vlgar till~ med

&verTakat av etatepolie -l l'lllla
trln uppetlllningeolll'lde till

1

o•. Jarten var 117oket bl7g11aa,
ken1 30 kilometer i ti. .en.
lnU.llet H4 &mingen1 alnnen

och attacken

El!. J 35 lan4ar (t V) Och perIOnalen Tid e:aa banbdu tar
haDi om f'qgplanet. Vid lllldra
banliaden bereder eig telad.ke:ma på att Sll&bbtub ell
attackgru.pl> aom är pl vig ur
(nedan t v) • Ockal aambamafl.7gp l&n har ärende 'lill och
f1-An baal!vningen (ud.ul).

och den

tri . .u auaan •e4 t17gplanen,
tivazoe tl!rhlllanden.

De h&de kort eagt ti 11 uppgift .

planen anabbaat al!jligt, att Pl'·
det 7Uenta.

Ooh dlrav kom det aig att t17p1
ket livlig, ookal den.

här ••• I

Deaautom provadea en del D7 mat1
den hlra
I>

en tankvagn med 24 kubilcmete:

I>

en tranaportabel pip•lin• fr.

det till 1'11lltankarna pl tllt•t
I>

en opUak landningat,r,

• plutp&aar eo• hlller uten '
ten fl'ln kokt:roaaen.

Mad DDtorerna igång atAr en gra.pp .l 32 1 aliapa ...- • Dralmu &kan 1.adaa iatl!r UL rq atart a.-:t.- *Ett tqgpla. QJ
der det fåtal aekwner det tar att tulta fl7•laa•·
4.igt aca f'qgplaaet HI lmtr och tulcaa 1 48 '@P•"llniapom
Attacken mellanlandar ofta - pl rig nAgonaauan....
d&lja-'.e Tl.'J!9Jl lmtr u,ppatlll.-1qllplaUma.
nan. ~orta

*
*

*
*

; I UPPLAND
rid·

\Jl8

Hd oi'ril traf'ilt - allt

Il rullade J 35 efter J 35
Ull startbana och tvlrt-

rpu, ltainstone ter Dra-

-

11.nnen pl aarlcen alculle

lanen, ockal under pria1-

På kort tid görs flygplanen klara för ny start
~pgift

att ltlarg'5ra fqg-

att pre... tiderna till

PI marken bar teknikerna arbetat snabbt och 1111todi.8kt tar att kOllllB fram till kOl"oo
taet mHjliga "1111.rktid" fl5r t~gplanen. PA ett tA.tal mimlter hinner IQf.l:kpersonalen
tanka, se önr och be'ripna dem. Jakten och attacken kan starta i8"n - mot l\Y& mll.

Draken och Lansen ger sig iväg mot nya mål

t n7gHrkaamheten T&r IQ'C-

ft7 •ateriel, bland annat

bioeter. tanltr;rlld,

lin• trln driTaedelaterrl-

flltet,

. . . har gltt ur och bope:rM fria flltet m:>t det *PI u.ppstä.ll.ai.Jl8somrA4et arbetar tek:lli.kena febrilt 11111d repan.tioomrlde •om liger pA. t~gt antbd trb ba- Jl8r aT olika •lag. ha gbgen kan det gtl.lla ett koqilicerat ~
orta gh 111 ci:dla Tl&ar md cirka :50 D/tim.
b,;rte, andn glngen att hitta en tappad penna nlgonetane 1 kabi.Jlen
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*

