Gert Grimberg och tjänstgjorde på F l0 från Januari -72
till flottiljens nedläggning 2002. Fram till 1988 "gick jag på trupp"
-utbildning av Vpl i allmänmilitära ämnen. Efter utbildning vid
gymnastik- och idrottsskolan på Karlberg i Stockholm blev jag C
Idrott 1989. En befattning som jag hade till 2002 dä jag "gick
hem" med 55+ en tidig pensionsavgång, som passade mig perfekt,
och gav utrymme åt att kunna ägna tid åt andra intresse än att
Jag heter

ftirtjäna brödftidan.
Jag skrev vid några tillfiillen
därifrån vidstående är hämtat.
Ängelholm 3ll2OlO
Gerl Grimbers

i F 10 personaltidning, och det är

Tiden vid FV och F 10/Se S
som trupputbildare
Det hela- börJåde Fdr ntn del f6r ?l år
sedan, då Jag blev kallad ll llönstr.tng,
Sori l€.år'lng tog Jå9 m'ig tlll Ktippan. On
Jag ilte oJnns fel, skulle rEn lnstäl lö
slg på "Regnbågen', en byggnad Gr det I
ena deler' yar Folkets hus, där iun dlnsade på )ördagar och söndaqör. I åndra
hnlvön serverades "dagens
då94

rfa l

veckan.

rätt"

dom andra

l'!ed nyflkenhet och spånd f6rväntan klev

Jag ln I den Fdr tlllfållet lordninassUlldd rönstrJngsloka'len, fyllde t pröv_
papperen rFd kryss i fdrhoppningsv{s rätt

skrev levnadsberättel se, blev
lJlior,
rakarundersokt och prötade ned en ln_
skrlvnIngspsykolog, hela tiden l fdrvlss_
nlng-oo att få gö|.a nin vDlUånstgöring I

FY. Jåg h.de Jq på pappret, där-vl fick
frömföra önskemtrl m uttagnfng och placerrn9, sr(rr vit ått Jag t fdrsta hånd vJl le
rycka ln på F 10, I andra hdnd på F 5 och
I tredJe ha4d på något annat Fv_fdrband.

yönstrlngen avsluta-des

pt efterflidddgen
fick 9.{.tn til t nönstrlnis_
T"e9
ilt
ryl
nånnden, "och du yJll tJll flvgvapnet?!.
0n det var en frå9a eller eti pasraenoe
franglck lnte. Hur som hel st, syaret var
9lvet- I nsl ri vn i ngsboken stänplades, och
tl ttöde I den stod det örl
1lr..Ja9
tiottan. Det fanns egeatllgen bari enogs_
såk
att 90.a; Ätt söka anställnlng vld FV,
gJort,
Sagt och
och i augusti töeO Uii.la_
de Jag soir befdlsetev

p: F 14,

nedan Fdrstö _ dager på FMS, Ftygvapnet5
nårrstrldsstolar
undröd? man vöd man gett
slg ln på. KvällsUänsten bestod av fvra
tirmars erercis. Det va. lnte ött ta ie.
på yör v{ hade exercerat. Det syntes på
groparna I narken, där vl I skyrr nlngen
öYade vändnlngår. LördagsnöJet bestod av
ett besök på markan och en Dromenad till

våkten, där vi tittdde ut genom staketet
och k0nstateiade att det skut le dröJö
ytterlJgare en vecka, lrnan t?lrde1 fick
9tårlå! not h effine t.
Förhå'l

kan

)

åndet beFdl-etev på stamskotorna
Jämföras rled hur det är ru. Hade

lrte

yåia 0åvdr.nde beiil rett ledarskåpsboken
son vl hai nu, ZO år senare, hade dqr
salert sncrast 9rävt ner den. gq6 gpa
pöragrafer son nin klössitireståndare på
saraskol an i Ängel t olm hade. kunde även
gällö adr oss befdlselever:

s

1
2
3

Lårrren har al I tid rått.
Eleven

h.r

a'l

Itld

fel

.

Gr det någon gång skulle hånda att
läraren har fel , eller el even rätt
se påragraf

I

och Z.

llen dagarna gJck, och när man nu ser
tll l bakd år det nest det rol lcå nan
nlnns" Då yl var I slutet av 1. uib-året

yl slutiiyning [Ed åtdre kur5q1 5s111
chefer. De var då k-orpraler och hade gått
på FMS I nästan två år, övnlngen började
med ått vl Då rdndag norgon tlPd 18 ko
packrlng gav oss lväg tll I fots. Gå eti
par nil - el döverfal-l och sl ny förf]yttnlng, Fran tlll nåndigkvå11;n hade vt
gått.några El l.. Det kåndes även I iBgen,
ry. nagon _oB.t l,ig- vt eJ tl1l -den dagen.
Hide den lede fl lagt beslög på maten?
had€

vl uppsullda Fdr genon-stod
gång. När fanJunkarqn
var klar kon det
klass'lska;'nå9rå frågor?' yå-r gruppchef,
korpral Henr'lksson (köDten oå F l0 nunera) sträckte gpp handen.-'FanJunkare, en
oväsentllg frÄgai iir får vl nat egentoå kvållcn

llgen?" 'Rått korpral! Det var en
sentl

l9

frå9a".

ovä-

Det hela rättades emel lertld tt'll daaen
efter. Tll l frukost fick vl åven måndioens lunch och middag.

Efter 2 år på F 14 utnämndes vt tlll
furlrer. Av de 16 son började vdr vl 9
kylr...Ng- börJåde det y{ länge väntåt på;
ätt utbl lda fl yg.va gnets- vä rn-pl lktiga.
Efter några
nå9rö cngln9ar
cngånoar p!
ptrruolläaeJag
of iF i7 uo.Jäae
bört;de jaq
på F 5. Där tlånstgJorde Ja9 på sotdåtJ

flygskolän. il€n bos*den fanns
Dårför fiilt det 3t9 nåtur!.Angelholm.
'I.l9t- ött stl_a tlll F 10, där
Jag-bö.Jåde
sko-'lan och

den

I

Jan 1972.

forts
23

oet år nåoqö ansikten som oasserat iorbj
sedan des5: både anstlilld; och vpl . En
person som alla F t0 .nstiilldå vä'l känner, är l.el t n.turl iqt läkaren. Jå9 kofl,ier
lhå9 nin fdrstd vpl;ngång på F ld. Efter
någr. dagar på flottilJen, då de vgl
blivit övade i personlig ånmälan, dnhällan n n, var det ganska tyst'lJtna ynglingör son med bar ijverkropp gick ln t'il1
doktorn. En del var också orol { qa fdr
sprutorna nöa skulle få. För att lättd
upp ståmningen växlade alltJd Dr L6fberg
några ord nEd soldaterna" AlltJd vår det
någon

I

s'läkten som hön kände"

En soldat son Jög särskl'lt konnner lhåg
var vDl Håntoft, Med hurtlq stä ra satte
Doktorn l9ån9 md standard fiågorna.
"God daq nin påg. Och vad heter du då?"
'J ao heter Hantoft. "
'Oci vad syssldr du md då?'
'Jag har varlt kyrkovakttnä s tare. "
'Ja-ha Jå-hå. Har det vörlt nägon dödsä song på. sista tiden?"
'llåä. . , . lnte Drecls.'
'Ja Ja, Ja Jå, du är väl llknöJd.'
Töck Löfberg!

fdr

haft tlllsainans

la

go-da skratten vi
ned diq på sJukan.
al

oet har varit stor omsättning pl personalen på soldöt5kolan. Det är nrån9a som av
o'lika.nlednlnqar kodnit och aått och att
utbllda vp] p;rsonal I nark?orsvrr nar
I

nte

säl I ån varJ

t en

språngbråda

til

l

andra tjånster och fortsatt utblldnlng.
En anledning tlll persona lonsättn i ngen
hör varlt, och är fortfårande, lönesätt'
ningen. Andra tjånster ger djJllghet till
högre ekononi sk ersåttning.

tror att detta till vlss del beror på
ett konservativt tånk.nde.
Tfupputbildaren ldag år annorlunda än fdr
nå9.a år se-dån. Utbildningen bedrivs ej
l sol erad från utb utönför det rni l i Ura.
Pedagog'lken och utboetodJken är eJ de.
saima ldåg :om när farfar "yånde klack".
Utblldnlng av vpl på soldatskolan på F tO
genonförs rcd fyra plutoner. på l. och

Jag

okunskap och

2,pluton har vl b'livande bl'lförare. nekar, skrlvblträden, brandnän, depårnån och
hundförare. Efter lnrycknlngen utbi ldas
sol daterna I ni l J tära änlnen under tre

vecko

skede A.

Frln och md fJårde veckan börJar befattnlngsutbl l dningen: bl'lförare - bllutb,
brandnän - brandutb o s v. Vid dnstrJnqen sker uttagnlng till befattninq. nån
sol dalerna har möjl ighet att piverkå
dettö under de förstå veckorna oå
soldåtskolan. Rätt rBn på rätt plats år
naturllgtvls rdottot, och de flesta
örskenål om uttagnlng bllr också
uppfyl 1 da.

Föruton beföttnl ngsutbi ldnlngen har sold-

aterna fortsatt nil jtår utblldnJng under
7 veckor (" skede AB), halva tiden nil
uti, ha lva tiden befattningsutb,
Samnäfllagt utblldar vi soldaterna 3 + 3
l/2 vecka i dom militära ånnena. oet är
kort tld och det ges sållan ti fiille
tlll repetitio'r. 0et blir stor kontråst
när soldatskolan är slut och den vDl
placeras i sin befattnlrq. 0et blir
-och
lugnare
fdr vlssa
I

ugnt.

-

tlll

rned

fiir

3"p]ut har vl bara under skede A här Då
Flo. oet är don vpl son sedan går centrå-

Personlig maskering
forts
?6

'|

I

se:.ade

kurser på andra Fdrband.

Tel

e-

sterra får sin befattningsutbildning
på F 14, våder:iträdena på r i o s v.
4,olut år e-n vaktpluton. Det år don som
foni

fOrsvarar våra flygböser gch radarstatlo-

ner vld ett

eventuel I t krtg. För ått
klarå denna-up99lft utbildås de under cö
20. veckor på F 10. Förutom den ,vanllga,'

sol da tutb i 1dn i rgen, får de ytte.llo;re
utb i va)entjånst, iii I tarbetö, sluk;ård

etc.

Plutonen delås in i nindre utbildninqsdvdelnjngör efterhand, och sotdaterna iår
speci.l jstutbildning tjtr idltarbetsmån,
SJvrBn, safibandsnän O S v. Under Slutet

av sin..utbildling dvas plutonen på
plåts där den skall krigsptsqqrs5.

den

I.9enonsnltt_ är ca Z0O vpl under utbild_
nln9 p.ö soldötst01ån- Inryckning
sker
91lSel

året, I Jänuari,

Jyil och 0ktober.
.qn
,
JUrl
hed denna g9916p1i11i
bltr det en vlss enfornlghet efterirandi
Att. yev... upp gralnofonen fyra gånger un
lter.. på. .fJädern. Så längi nran
1l:it slr?dJoöDar

nånnlskor

aprl t

bllr det efieflertid

å!"'"";" .i'å f"."Jllir;"'l".iil ä, :.i,äl
pliktigå., är_ det lnte besvårli9t?,, besvarår ja9: 'lnte besvä,ljgt r,en ål.betssant och fortfdrande lntressdnt efteF
ars vpl-utblldnino."

Gert Grinbera
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-AKTUELLT F 1O

IDROTTSDETALJEN F 10 B
J9, detta rled informatron som når
all F lo-personal år vål ett önske_
tånkande. Men ett försök på vägen
:I i al-la fall- de här raderna i
ÄKTUELLT
F 10.

Då gör v1 gemensamt upp ett trä_
ningsprogram, rned hånsyn tall- häl_
sotlIlstånd.
vad Du tjånstgör meC.
om Du år hett otrånad och- övrtgt
som kan påverka hur Ditt träninoå_
program bör se ut.

Personal
På .Idrorr F IO B tJänstgör under_
recRnad,
kn cert
Grimberg. Jag
började i Fv 1966 och tjansigjorOå
på. trupp til1 jan rseg åa :.d-u3r_
ade på Idrott.
.1

Ässj-stent Jan Nilsson böriade sj.n
på Idrott I9å6. KjelI
_cjånstgöring
Herlbertsson som år anstäl"ld på F10
sedan 1964 började på rdrotl
för
ett år sedan.
De år lite av tusenkonstnärer och
sköter det 1öpande underhåIlet Då
flotti Ijens idrottsanläodni ^"ii"qi.-'j
nrra. ^.*
materiei.
j"

Lasar =""aii
b?rg, strångar rack,
målar fi-nier
på boLlplanerna
etc

-

Ja.

N1
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Motionshallen dr öppen tOOO_L6OO
tJ änstgörlngsdagar. Vi t L,rlan anvår._
da^LokaJ-en på nÄIgdagar e:.Ler ef:er
rouu vardagar f j.nns nyckel a:t lår.a

r vaKten.

I källarplanet flnns även cnkl-äd_
nlngsrurn (darner och herrar ) och
bastu. Torsdagar IOOO-1200 år det
oambastu. Tiden före 1000 på varda_
ga! är avsedd för 1oka1vård och
tj"llsyn.

ldrottsanläggningar på F

KJei.l ccn ien aencverar ieS:cvkei f.a.. a -a

Lokaliteter
har våra expeditioner i byggnad
Yl
10, gamla skolhuset. f Xatlaroiånet
har vi
moti.onshalL, rest-Ioka-,
omklådningsrum, duschar och bastu.
I motionshallen finns utrustnlno
för en del gyrnnastiska övningar ocÄ
för styrketräning.
Hår behöver man lnte nödvändigtvis
vara bodybullder för att träna.
Aven vl ned mj.ndre attetiskt byggda
kroppar kan träna upp oss. Den hår
typen av träning vilt
jaS gårna
rekofiunendera för
trötta
ryggar,
axlar etc.
Om någon vlll- komma hi-t och trdna.
men kånner slg osåker på hur qreJorna skal.l- användas, så hör av Er.

i0

B

vid nya sko.l,huset finns volleybollpLan, vld
simulatorhallrskolhus
badmj-ntonbana, v1d Va tha I I srTläs sen
finns boule-bana och vid natsa]en
fotbollsptan dår det föruton de
vanliga, stora nålen även f l-nns srnå
rIå1 ( för "korpfotboll,,),
ferrängbanan är numera gu-narkt och
avståndsmärkt på var 1OO:de meter
med börj an vid
skothuset. Hel-a
banan år 3.000 rn.
För lnomhus akt ivi teter hyr vl tennlstid i nya Idrottshallen tisdaoar
och rorsdagar 1300- t 5OO.
Nya Llngvallen hyr vi:
Måndagar 1100-1200, L4OO-1600

Tlsdagar

1400 - 16 00

Fredagar

1000 - 15 00

Onsdagar 1100- 1200, 1400-1600
Torsdagar 1100- t- 2OO, 1400-1600

I Lingvall-en kän man spe.La tennis
badmlnton, vol-IeyboII, innebandy.
Ja överhuvudtaget ågna sig åt å"
aktlvlteter
som man vanllqtv]'s qör
: en 1drottsha1l.

,ra*-l; ^
| Utr
*å;dLä År\

LL I r-

lU

alrg:ö.a.e pä låg hoj d.

Man får boka hällen en timme åt
gängen och de! går bra atc ringa
r,orott sarruna dag el1er någon dag
före önskat anvåndningstliftaffel
Om boknlng avser vplldrott
skalt en
F 10-anstå1]d vara med då haLlen
anvånds. Nya Llngvallen byggdes så
sent son 1990 så här har vl fått
tlllqång tl11 en bra ldrottshatL på
rimligt avstånd från F 10.
En liten detalj bara. Ta av skorna
då Du kornmer innanför ytterdörren.
Golvet (och lokalvårdaren ) tåler
inte att det kornmer in arus i hal1en.

Ish3tlen 1 Ästorp hyr vi en tinune
på fredagar 1300-1400, den tlden
behöver eJ bokas. Kontaktman för
rinkbandyn är
fk
Hansen på
2. stnkomp, teL 57Z5.
För slmträning kan F 1O-anstäIlda
få entr6avglften til-1 slmhall"en i
ÄngelhoJ.m betald genom idrott F 10.
Anteckn.ingsllsta finnsvid
kassan
och frltt bad gäller vj-d ett tilj-_
fä1Le per vecka ( vardaqar ) och
anståLld.

D9a b11r natur-L tgrv-is så att
otta år samma befat!ningshavare det
som
återkommer v1d de olika tävLlngar_
na. För F 10:s del- sarnrnanlagt cä 20
tävlande. Men det finns ulrl-mme för
fler som vllf mäta sina taråiqnetår
med kollegerna i försvaret. Vid MID
S tåvf 1r.rg?r är-det ju inte så Iånga
resor tfLl- tävlingsplatserna så dår
gär det for en ravling inre åt
mer
än en tjgdag j-bland nindre.
våra egna måsterskap _ FljM
Yid
år må1sättningen att tävl ingarna
lnte skall vara svårare an att atl,a
som v111 och har möJ llghet att
d:l!?Sa skall kunna gora det. För
!avrl'ngsverksanhet enl ovan gör jag
1 början av året en Sajrura.rq-5't.r
F^
- 'il;
på kårenderårets
i;;li;;;;;:
förtecknlngen
f j. nns på
Idrotts
anslagstavla i skolhuset.

ldrottsmateriel
När det gä1ler mtrl så har ?1 iite
numera sanTuTla möJllghet som förr att
1ämna ut ldrottsmtrl
för
-;.i;-nFrsnrt
-;;;;i;r^bruk. Grejorna .å.k..
lnte t111 och det år givetvis den
a.l1t kärvare ekonomj-n son päverkar
detta.
Här stämmer den gamla
kl,yschan. Det var bättre förr.. För
ti1lfäl11gt
bruk, en eftermiddao
eLler så, går dec emellertici Orå
att Låna ldrottsmtrL på Idrottsavd.

ldrottstävlingar i försvaret
F
1O dalt-åd6r
. .--- -ärmästerskaD.
-I Mili+
MID S mdsterskap r Södra utlitaia
Idrottsdlstriktet)
och Flygvapenmåsterskap i de militåra idrorter-

-rgJa:rte
bI\'föroif

I onrålen de! ::s< :.tr

Som avslutnlng

liåsr-a..,1.,.. p1e9.9.r,1|g9r..y.Lger..19.9.1

I terränglöpning damer:
Lt Marita SJ unnesson

l'64

MID S måsterskap 1 terränglöpning
H 40: Lt Jan Olofsson

YID S måsEerskap i orienterj.ng
H 50: Kn Bengt AhLstedt
FVMrorienteri-ngH45:
Kn Thore Pettersson

AKIULLLT

F
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e här raderna

1O år min

fåfl.^^-Fi
!v.,rvPPrrrrrg
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att all F ].o-personal åtminstone
vid något t111fä1Ie skall kunna
flnna någon i drott sakt ivi tet som
Hur det nu än år med det där orr1 att
man l-ever l.ångre om man rdrottar,
så en sak år 1 atfa fal-l ktar.
l{an lever båttre !
Gert Grlmberg

