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FLYGDAGEN

Flygyapnets huvudflygdag äger rum vid F 10/Se 5- Barkåkra söndagen den 1 sep-
tember. Aktlviteterna I luften börjar redan på förmiddagen med b] a fall-
skärmshoppn'ing och - lnte minst - en denonstration av den internationella
täv'lingsformen "konstflygning" som utförs med specla'lbyggda och triflnade ci-
vila flygp1an. "Hagander Show" kallar vi den uppvlsnlngen.

Den stora flyguppvisnlngen med alla typer av mllltära flygplan äger rum mel-'lan 1345 och 1530.

En omfattande rtrrkutställning kan rEn ägna sig åt hela dagen.

Lördagen den 31 augusti utnytuas alla anordningar fdr en familJedag avsedd
för sektorflottiljens egen personal med anhöriga. Hela markutställningen
finns då pä plats och flyguppvisningen komner att generalrepeteras.

Kamratföreningens medlennar inbjuds till båda dagarna, inget inträde komer
att avkrävas.-Ärsmötet 1985 är inpl anerat låligågg1 i<t r-OOO etter f]ygupp-
vi sni ngens s'l ut.

Ett mer detalJerat program för båda dagarna, parkeringsanvisningar n m komer
att tillställas yar och en i början av augusti.

FORENINGSNYTT

Änsvörer
Årsmötet ä9er rum lördagen den 31 augusti k1 1600 i i n struk ti on sha l I en (IH)
på r tO/se S Barkffimiljedag som leder över i
flygvapnets huvudflygdag på söndagen. Styrelsen hoppas att 

-årsmötet 
skal'l b]i

vä] besökt. Vi erlnrar om att motioner enligt fiireningens stadgar skal'l vara
styrelsen skriftligen tillhanda 7 dagar fiire n*jtet, d v s senast 24 augusti.

Någon sårsklld tid fiir försvarsinformation b]ir det lnte i år. Styrelsen har
bedömt att lördagens visningar - och söndagens fiir den som konrner även då -bllr mer än t^lllräckligt i detta avseende. Inte he]ler blir det någon avslu-
tande fest i år, Av olika skäl har styrelsen I samråd med myndighetän F 10/
Se S funnlt lämpligt att för]ägga festen till annan tidpunkt. 0m detta
äterkormer styrelsen vid årsmötet och i konnande numner av Aktue]]t F 10.

Progranrnet för årsmötesdagen b]ir samanfattni ngsv i s så här:

1000 - 1600

omkr 1200

o
a

a
a

Grindarna öppna. Markutstäilning hela dagen

F 10/Se S bJuder på 'lunch I mii itärrestaurangen

1345 - 1530 Flyguppvisningen genera l repetera s

1600 - 1645 F 10 kamratförenlngs årsmöte 1985

Antalet medl ermar är nu uppe i 680. BRA!

Föreningens finanser är utnärkta virket bevisas av att den kunde stå förinhyrnlngen av de två bussar som forslade lni"esierååe 
-,råat**" 

ti] .l studi;besöket.vJd flygvapemuse6t på t'ta^rnen. r'ren annu uniire ian finanserna bri orndrra oelarar srn [Ed]emsavoift. sä vi ber dem son inte har gjort detta skickain de 15 kronor rpd hjä1p åv uttogat inUetåini"isfd"i. ''

Kassören tackar på förhand.

Styrel sen


