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ANMAL DIG! AVGIFTEN AR
BARA | 5 kr per ar

Vi träffas en gång om året
för att informera, diskutera,
träffa gamla kamrater,
tala om forna dar
och om framtiden.

Boka in 12 juni. Programmet
f inner Du pa srd

Ån{ers -S_1ct5erg,
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INFORMATIONSDAG

lördagen

den 12 1982

. i". d^l blir inL. flycoag eller ens fl )ttiljda5 men änqå ....
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inl oro.r.t ion till bllvande r,-p1 rDed anhöTiga går ut på att dessa skall få
. ii' , nänoare oekanskap meo dpn rrbalsmiljö och daL uLoildn-ngsprogram,
son våntar den bfivande flygsoldaten någon nånad innan h:n rycker in vidj 1 i lr grirndl C.ggand. utbildnint.
ijnder stf C I10 är" det nä.Imas t C U/S-bataljonen roajor Sven liård ocfL pV-
konsulenten Ingeroar Nllsson som svarar för detta progr.an. Det blir samfing
vid l1-'iden. 'un-h 12J0, infonnation, iiln, visning av fpI och kas-,r'nar
etc. lietta prog:raln sfutar ca kl 1510 och :lr sanordnat roed de öl.ri qa ak-
tiviteterria.
'-^.+..rn6r cx- F 1^ L-rFlr TäFAn:ho ,nh ro-o-r.l,efälsmöl.a i,rn-nålle- nrol-_
h in;Tt t-Äl irn,la '
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Samling. Kaffe serveras i, Lergöken.

Årsmöt esf örhand.linga,r för I' 1O kalllat fönening. Reservbefäl
som inte ä.r rnedleramar (men kanske blir) är också välkomna
att de1ta.

orokr kl 1 100 Aktuell information om försvaret med tonvikt på flygvapnet
och F 10 (bl a förhoppnlngsvis on ett färskt och bra för-
svarsbeslut ) .

Lurch i stora matsalen.

Fortsatt information.
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Visni ngar. Bl- a l<rigsnä,ssig klargöring av JJJ, J A31 jakL-
Viggen m m.

Ilyguppv.i sning med JJ5.

Avslutning,l qon
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