
Det glodo resebyrågänget stöller upp sig from-
för de norsko pressfotogroferno och blev ov-
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konferfeiode ombord på Fred Olsens skepp

Blenheim under siudiobesökei i Oslo

sentånter samtliga här i Stockholm
som har egna turistbyråer, fr Holland,
Belgien, Frankrike, Spanien, Italien,
Jugoslavien, Österrike, Schweiz, Väst-
tyskland, Stcrbritannien samt Sovjets
Intourist. Dessa representanter står
för sakliga och aktuella informationer.

Skrivningar under kurstiden duggar
tätt. Och de är krävande. Det blir
plugg långt in på nätterna. Lediga lör-
dagar och söndagar får man skjuta
upp. Så några fritidsproblem förekom-
mer inte alls under kursens gång. Men
ett gott kamratskap etsas in. Många
gånger förekommer det även att man
gruppläser om kvällarna.

Det har visat sig att de deltagare
som tidigare haft all round kunskap

- "gått vid disk" - har lättare för
sig.

Att det är en särskild glöd i rese-
byråkurserna kan man notera av
frånvarolistan. Intresset är på topp.
Under senaste resebyråkursen, som
nyss avslutats, förekom en dags från-
varo av en elev.

Inför skrivningarna brukar man
samlas hos "Ellen" (det pensionat, där
de flesta bor) och då blir det "peP-
talk" precis som när svenska landslag
i ishockey, fotboll, e1ler vad det nu
kan vara eldar upp sig inför en match.

Varje kurs får ju sin Prägel av in-
dividerna. Nu senast var de stora
arrangörerna som fixade grejorna;
varm korv, franska med ost, nötcho-
klad etc Tommy från Lund och Gösta
från Gävle. Och den som höIl trycket

uppe med humoristiskt snack och
galghumor var Reidar från GävIe.
Kursen var till stor del manlig men
desto större uppvaktning kunde ju Ka-
rin, Ann-Sofi, Lena, Rigmor, Margit,
Elisabet, Ingrid och Britt räkna med.

I kursen ingår studiebesök. Man
besökte Resebyrån Vasagatan, genom-
gick grundligt Svea-fartyget Svea Jarl.
Och studieresan, som i år gick till OsIo,
ett uppskattat inslag. Med sig på den
resan hade resebyråkursarna det sven-
ska landslaget i ishockey men vid
framkomsten till Oslo ställde ett annat
landslag upp och mötte - Landslaget
for Reiselivet i Norge.

"Landslagsprogrammet" var laddat'
Först en rundtur i Oslo. Så slag i slag.
Besök ombcrd på Fred Olsens fartyg
"Blendheim" där passargerarchefen
Knut Knudsen presenterade seg-
lingsprogrammet och övriga nyheter.
Båten besägs från brygg" till kölsvin.
Nluseibesök: Kontiki, Vikingaskeppen.
Holmenkollen, förstås, två hotellbesök
avholdshotellet Stefan och välkända
Bristol. Pa h.otell Viking gavs en orien-
teriag om olsobornas nya fritidsområde
Varingskollen.

Dagen avslutades på Norsk Folke
Feries nya motell"Helsfyr där det goda
norska sillbordet skakades ned med
en hejdundrande hopp-jenka. Sen di-
rekt till tåget och morgonens plugg på
SJ-skolan i Stockholm.

Vad säger lärarna?

Jo, man lär så länge man har elever!
Hag

I(UBS BÖB NÄTT I(UBS
tr Att gå på kurs låter väldigt trå-
kigt. Är det det? Nääj röpar 29 ele-
ver som nu nyligen genomgått en re-
sebyråkurs vid SJ-skolan i Stockholm.

I regel har SJ en resebyråkurs varje
år. För att komma med i kursen ford-
ras två års praktisk erfarenhet från
en resebyrå eller större biljettexpedi-
tion. Men konkurrensen är knivskarp.
De som har längre utbildning ligger
alltid ett steg före.

De som är lystna på resebyråverk-
samheten och söker tiII kurs får först
gå igenom förprövningar ute på di-
strikten i de (spännande/tråkiga) äm-
nena järnvägstrafik och tidtabeller.
Och godkänt i förprövningarna bety-
der att man kallas till Stockholm för
språktester.

Ja, så är man bland de "lyckliga"
och har åtta arbetsamma veckor fram-
för sig. Huvudstupa in i kursprogram-
met: bl a inteinationell och svensk
järnvägstrafik, likadant med flygtra-
fik, Europas kommunikationsleder -det gäller att kunna vår kontinents,
och några till för'stora A, och samt-
liga gränsstationer. Det är ett tidskrä-
vande jobb och plugg. Särskilt svettigt
är det med tidtabeller och internatio-
nella och svenska järnvägstaxor.

På programmet står också turistgeo-
grafi. Där finns en egen lärare när det
gäller det blågula området Ystad-Ha-
paranda. När eleverna ska informeras
om övriga europeiska länder kommer
de utländska turistcheferra till SJ-
skolan och berättar om sitt land. Det är
förutom de nordiska ländernas repre-
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