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KAMRATFORENING

Föreningens årsmöte genomfördes som planerat 1ördagen den 28 maj i samband med
flotti ljdagen vid F 10 B, d v s i Angelholm. Hur många av föreningens 542 medlemmar som deltog i flottiljdaqens begivenheter vet inte styrelsen. I själva årsmötesförhandlingarna var det i alla fall 54 son visade sitt intresse. I fjol var
det 130 son kom.

Efter att ha åhört styrelsens

ve rk samhets berätte l se och revisorns berättelse
beviljade nötesdeltagarna styrelsen ansvarsfrihet för år 1982.

Val verkställdes och styrelsen ser nu ut så här:

0rdförande: Anders Sjöberg, C F 10/Se S, enl stadgarna självskriven.
Styrelseledamöter: 0lle Abrahamsson, Göte Andersson, Åke Hansson, Gunnar Nilsson,
Per-Axel Persson, El la Svensson, Yngve l,liinblad, Birgitta Somn€lius.

Styrelsesuppleanter: Rune Björneskoq, örjan Grankvist, Bengt Gunnarsson, per01of Sydbom.

Revisorer:
Revi sorsuppl

Rune

Hasselqvist och Äke Persson,

eanter:

Ni

ls-Erik

Iwarsson och Gunnar- Larsson.

Valberedning: ltlats Calpen, Arne Schultz och Erik F Ström.

inte årsavgiften som således även i år är 15 kronor. ständigt
erhållas för 300 kronor.

Ärsmötet ändrade
medlemskap kan

Ärsmötet godkände styrelsens förs1ag att
svenska Kamratföreningarnas Riksförbund.
tas naturligtvis ur medlemsavgiften till
för kontakt ned kamratföreningar i andra

vi

vår kamratförening anmäler sig ti11 De
Avgiften är 50 örå per redlem och denna
F 10 kamratförening. osxRp verkar bl a
nordiska länder.

stöder Flyghistorisk förening och en

medl ern ur denna, nämligen Sven Stridsberg
skriver för närvarande F 1ö historia unoer
Bul'ltoftatiden. Den som har br'1der, intressanta uppgifter, histonier e d från
Bul ltofta ombedes skicka nnteria'let till Arne schultz, föreningens historiker

vid geologiska institutionen i

el

ler til l övlt Sture

Lund

Jagaeus.

F 10^kamratförening har mottagit ytterligare gåvor. Det är Erik Nyl6n som skänkt
en må1 ning och en nri nnesplatta från Svenska Försvarsfrämjandet. Vi tackar Erik
för hans generositet och stöd av föreningen.
På kväl'len efter årsmötet deltog ett stort antal medlemar i F 10 personalfest
somgenomfördes på hotell Skäl deiviken. Alla tycktes trivas och hotel let ståi

fortfarande kvar

Tord Nyberg har ritat och Gunnar Nilsson har anskaffat deka.ler. Eftersom så få
besOkte årsmötet får var.je npdle"r härmed som Drov ett ex av den mindre storleken.
Därmed är lagret av de små så gott som tömt. Den större är g0 nrm i diameter och
fästes n-. d fördel väl syntig på 1ämpligt föremål , det är ju populärt ått-pryaa
bi I arna.

Stora dekaler kan rekvireras från vår kassör Birqitta Sommel ius.
Gör så här: Girera betalning ti11 F 10 kamratförånings postgi ro nr 64851-9 och
ange på talongen hur många åekaler betalningen avser. Efter kort tid kommer
dekalerna.

Priset för de stora dekalerna är:

1st 5kr, 2st

8:50

kr, 3st

12:50 kr

Styrelsen räknar ned att dekalen ska11 hjä1pa oss
föreni ngens exi s ten s.
Även kl ubbnål en kan naturl i gtvi

s

rekvi reras.

att sprida inforrntion

om

Pris 10 kronor.

Styrelsen tackar för det stora intresset som k amratfören i n gen tilldrar sig ocn
som avspeglas i det stora antalet nedlemrnr. Når vi 1000-sirecket före näsra
ä

rsmöte?

Andens Sjöberg
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inte betalt årsavgiften, gör

det

SOLDATMARSCHEN
rned vplorng

Ansvarig

832 genomfördes onsdagen 06-15.

för

verksamheten var C

Z.plut soldatskolan kn Gert Grimberq.

f'larschen genomfördes i lagom försommarväder med sol och fläktanr:le bris från navet. Den 30 km lånqa sträikan går från r l0 B ut på aSaretanaÄi lop tirr ii"qfisbäck och därefter längs kusten tillbaka till F 10. Vid ankomsten skall orecisionsarbete utföras, denna gång i form av handgranatkastning..l'lax tid för att nEn
skall bli godkänd och få båra sol datprovsmärtei är 7 tirn 30 min. Till råoa på
allt skal l 12 kg packning nBdföras på ryqqen.

Ur soldatskolan startade 76

man

och endast 2

utgick (n g a fotproblern?).

I marschen deltog två kvinnor, syster Ritva Löfqvist, F 10 B och syster
Svensson, F 10 H. Båda genomförde glansful lt på en tid under 6 tim.

l"lona

I foitsättningen skall enligt cFV nyl igen utkomna bestämmelser för fysisk traning
a1lt yrkesbefäl under 45 år qenomföra rnrschen en oånq årlioen.
S
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- Festligt med både flottiljdag

,,

den 28 ma
ioch personalfest
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Ja, det kändes riktigt att samordna de båda aktiviteterna ti11 sarnma daq. Eqentliqen var det ju fyra aktiviteter, om vi även räknar in reservbefäl smötet och F
10

k

amra

t fören i ngs ärsmöte.

summeri ng av fl otti I idagen.
Ändamålet var att anställda och värnpliktiqa ned anhörisa skulle få besöka F l0
1ördagen rlen 28 maj. Det kan vara värt att påpeka ett pår förhållande i detta

Först en
samma

IO

B

nhang.

Endast.ett stationskompani sant mindre delar av andna enheter var beordrade
att tjänstgöra ned grundiden^att så många som möj1igt skulle vara tjänstefrja
Viss verksamhet måste dock påqå för att qe "liv i bilden".
Information till massmedia aktar vi oss för" att ge före flottiljdaq, eftersorrl
dä stor risk förefinns att allmänheten strömmar till som för en stor flyqdaq,
llej, vi önskar ju ha en luqn familjedag för oss sjä1va.

Ja, det blev en laqom 1uon, skön famil.iedag i

kanske nog så svalt väder. Drygt
1000 personer kom. Gläd.jande nog var det rnånqa värnoliktioa som deltoq och toq
med sig sina anhöriga. De prooramlagda förevisningarna med rör1iq k'l argörinq och
hunddressyr i två oFroånqar samt som slutkläm f'lvcupovi sninoarna rned Hko 3 och
J 35 verkade vara laqorn avväqda. De nyrenoverade kasernerna fick stor tilIströmninq av värnpliktioa ned anhöriqa. Lottorna hade bra försäljninq i utstäl lninoshanqaren (3.5tnkomp). Vi hade nog önskat att fler reservbefä'l och vär"nol iktiga
officerare hade deltaqit och fätt del av den försvarsupolysninq sorn sektorflot-

tiljcheeenIämnadeiinstruktionshallen-tomitvå"förestältninoar".enäven

j

sarnband lrBd

Alla

kamratföreningens årsrnöte,

vila

sig ett par timmar jnnan Dersonalfesten tog sin början på
Hotell Skälderviken. 243 personer infann sig och satt vid vackert dukade ooro
när sektorflottiljchefen överste 1 Anders Sjöberg hälsade välkornmen t.ill denna
den allra första egentliga personalfesten i F 10 historia. F 10 kamratföreninq
hade tillsatt en festkommitt6 med P-A Persson, Britt-lt'!arie Franz6n, Binqjrta
hann

uoo

Sommelius, Gunnar lililsson och Äke Hansson som svarade för arnangemangen. Högsta
betyg till festkornmitten. Hotel lmatsalen var tjusigt dekorerad med bl a svenska
flaqgan och F 10 fana stilfullt hopstäl1da. l,laten var qod och stämninqen var höq
frän första stund.

P-A Persson inledde talet till kvinnan j eleganta ordvändninqar, så att han sedan
natunljqtvis tillsammans med chefen och Rune Hasseloujst j vacker tr.iosånq kunde
fortsätta med den^gamla skotska folksången "Drink to me only with thine eyes,' (av
N B Earnes). Apol åderna var översval lande. Hör och häpna! Sedan kon även talet
till mannen, Det var Britt-l4arie Franz6n som s:lunda undvek d.iskriminerinq av
rnannen och hyllade dennes förträffliqhet och frarnstående fört.jänster. företrädesvis för ftyovaoenfolk. FolkFts förtjusninq forsarie för ful 1t.

Det var sedan ganska klart att stämninqen var på topp under den föl.ianoe oansen
som pågick till sena natten nEdan sommarreonet utanför skyrnde sikten mot Skäl derviken.

Sture Jaqaeus
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