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Lördagen den 3l maj var det tid för Kam_
ratföreningens_ andra utfä_rd, som oenna
gång skul le gå söderöver til l Barsebäck
och Malnö. Saml ing skedde kl O81S vidF 10 vakt och denna gång behövde vi end_ast hyra en buss" Flera medl emnar ned
anhöriga körde nämligen med egna fordon
ocn-..eftersom vår färd gick söderöver"
ansrot a a de, som bor i Malmöonrådetförst vid Barsebåck" Som vanligt hade vj .

tur med vädret (vi ser al ltid tlll att ha
minst. en meteorolog med oss) och vi 59
som åkte med bussen hålsades välkomna avordf vid fdrdens början. Framme i garse_
båck^anslöt de övriga och sanman'l agt varvi 82 st som-i 2 grupper fick en fiirnäm_rr9 ortentertng om kraftverk, som ju nuär irycket aktuell i alla avseende efter
o'lyckan i Tjernoby-l . Den hö9sta radio_aktivlteten, son vår c-iceron kunde upp_
mäta, var dock inte från det lilla uräir_
nalmstycket e] ler från en qammal denon_
stratl-onsväckarklocka-utan från de sJä.lv_lysande si ffrorna på 2 st ambandsur
!1 I Ih0rande våra nedlemmar-
Färden fortsatte till Malmö och IKEA där

vi togs- -emot av p'latschefen fr Schyberger
som höll en kort orientering on IKEÄ i
Malnö, som är det tredJe största i
Sverige. Vi åt lunch där och sedan var
det "fritt fram" för egna inköp å varu-
hu set.
Nästa mål var Tekniska Museet i Malnö.
Även dår fick vi en specialvisning upp-
delade i 2 grupper. Vi fick se avdelning-
ar som nonnalt ej visas fij r al'lmänheten.
Besöket var mycket intressant och rekomrn=
enderas till alla som ej varit där.
Våra ciceroner på Barsebäck, platschefer
IKEA och ciceronerna på Tekniska Museet
avtackades av vår ordf, som över]ämnade
"F l0-boken" til l samt'liqa.
Färden hemåt påbörjade il 1600 och av-
slutades vid F I0 kl 1700 där även vår
kvinnliga busschauffijr av ordf avtackades
med en "F 10-bok". Vår andra utfärd var
slut och av uttalanden efteråt var al la
nöjda och belåtna och ser fram Fot en'liknande utfärd nästa år och då till ett
annat må l .

Äke Hansson

,.-4.,

*-if1

$s
i'

:,
r...1

f*.

19



KAMRATFORENINGENS besök på F 5

Ett 40-tal ned]emrar ur F 10 Kamratföre-
ning hade samlats ned faniljer vid F s
vakt lördagen den 14 juni kl 1100 för att
besöka F 5 och fiilja en del av ftirövninq,
arna tilI söndagens Flygdaq. F 5 ramrai-
förenings kössör, löjtnant Stiq Holm.
framförde välkomsthälsning från C-F 5 och
låmnade en intressant infonn3llon * t Uidag" Därefter ledde fd F S-aren och
styrelseledamoten i F 10 kamratföreninq.
kapten Yngve l,ljnbladh, vä9en ti hanqai-
området, där medlemnarna kunde se på den
nästän fördigstäl I da utställninqen och
det uppställda flygplanen av mångå typer"bl ö ett Spitfire-jaktflygpian -i'ån
"Sla9-et om England" I940. Lunchen intogs
i gröngräset med lagom so1 och värmÄ.
Ddrefter bör.jade generalrepe- titionen dv
det över två tinnar långa flyguppvis-

ningsprogrammet från Tiger Moth (Sk ll )till dagens modernåste jakt- attackflyg-till dagens rodernaste jakt- attackflyg-pldn i Sverige nänl igen JA 37 Viggin.
"Team 60" qjorde sorn vanliqt en oeju6lacgt en bejubl ad
uppvisring. Mån9a njöt speciellt av-ljud-et oeh synen av det vackra och smäckrajaktflygpl anet Spi tfi re, som fanns i
:y9ns,!a . flygvapnet sorn spaningsflygplan
531 (spitfire t'1ark XIX) åren igqA_ibsc.
Progranmet avsl utades ned fonnationsflvo_
ning med 36 st Sk 51 Bu1 Idog, sonr bildååe
"F 5 50'. Därmed var det slut oå en lvck.
ad fdrövning son lovade qott inför Flvo.
dagen på söndagen den l5 juni, aå uåäe
Flygvapnet och F 5 firade 60 år och "Team
60" 10 år.

Henry ohl s son

F 10 KAMRATFÖRENING
i nbjuder nedlernmarna til I

ARTLUNCH OCh FöRSVARSUPPLYSNING

torsdag 23 oktober 198 6

K1 1215 Ärtl unch, Lergöken

Kl 1315-1430 Försvarsupplysning, instruktionshallen och
3.komp hangar. JA 37 Viggen systemet.
Visning av fpl JA 37.

Kl 1500-1600 Kaffe, Valhall rnässen "eftersnack".

K amratfö ren i ngen bjuder på lunch och kaffe men Du måste anmäla att Du
vill deltaga genorn att insända anmä l ni ngstal ongen eller ringa F 10
0431/857 05" Bjrgitta Sornmelius, senast tors 16 oktober (för att
förbereda kök och mäss på antal GTTagre).
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Anmälan til l ärtlunch och kaffepratstund torsdag 1986-10-23 insändes
senast tors 16 okt till "F 10 Kanratförening, Birgitta Sommelius
€asenh-eten, F 10, Box 1510, 262 01 Är,reflnOill,,.

Namn:

Lunch I xaffe il (kryssa i rutorna)


