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TiI l 
-.K-amratföreningens ärtlunch med

erterto rJ ande försvarsinformation torsdag
23 oktobe-r kom inte mindre än 116 medleml
mar .av. bäde äldre och yngre årgång, män
ocn kvr nnor.

Ärt'lunchen -fick mycket beröm vid utspis-
ni ngen i vD lmatsa l en.

C F-10/Se S öv 1. Bertii Bjäre, ti.ltikaordf i F 10 Kamratförening, hä1 iade al li
valkomna till försvarsinfoflnationen i den
vä1fyl lda instruktionshallen och nämndesärskilt den ätdste, 85-åringen Birger
Larreneden_ 0ch den yngste, 21_årige
roroJorn Nerderud. 0v l Bjäre orienterade
därefter on läget på F l0 och om öB g6
samt stutade med ett positivt meddelande
om "Projekt J 22".

Kamratf öreningens
ärtlunch Däref ter ofienterade öv.l t Mats Björl .i ngom Stril 90 på ett trevtigt oct, kta"l

.lus9,u.1-o^.^ 1.tI. Han hade arbetat tidigare
]^.t'{9.r_::o"l med denna utveckl ingsi.lan
9!l Kyld9 

. 
konstatera att vi ssa 

-del 
drredan börjat att förverk.l igas.

En f1ygk1ädd uno
Kai I inge, hö1l sedln
vä1 avvä9d genomgång
nangarptattan vi sade
Nä9ra hann ti tta i

ut och efter s tarten
snäva svängar och en höo_

å skädarna, varefter hån
KalIinge efter ca 12

Under dessa minuter gick ett g0_tal avmeotenmarna till Lergöken, där det varrestr.tgt. dukat för kaffe och kakor. Enstunds "eftersnack,, avslutade en lyctid
dag.

pi 1ot från F 17
en intressant och
om Jaktviggen" på

-.. 
han 

. flygpl anet.
rorari(ab i nen i nnanpi loten taxade

gjorde ett par
fartslöpa över
beräknade landa
mi n.
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RESTAURANG sTÄIoeRVIKEN

Lördagen den 30 augusti kunde vår ord-
förande häl sa över 100-tatet gäster väl-
komna til l årets kamratfesi. Restau-
rangen, med underbar utsikt över Skälder_
viken, var trevligt dekorerad och borden
dukade i 1äckra färger. Efter välkomst-
drink och en god måltid hölI vår heders-
nedlem nr 2 Dr Sven Stridsberq ett uDD-
skattat tacttal . Livliga apptåder visåäe
också att sänggruppen "Tea Time Swinqers',var uppskattad. De fyra f1 ickorna -från
Angelholm med sin musiklärarinna s.iöno
verkligen njutbart. En liten frågetävjinö
kunde man ägna sig åt i pausernj och nreätur och skicklighet vinna pris. Bra dans-
musik är viktigt på en fest. ,'LEJES,'

orkester spelade dansmusik som Dassadealla. Vi dansade, vi svettades och vitrivdes ti1I kl 0100.
Kort sagt en lyckad fest.

PROGRAM

F 10 Kamratförenings nästa aktivitet äransmötet 1987.^ Lördagen den l4 mars
n!Rn_as- 

^vr 
att många medlemmar stä1ler upppå.F 10 pä eftermiddagen och fortsättå'r

ned- Kamrntfesten på kvälIen. Restauranq
5Kardervtt(en och den fina musiktrion frånfesten i augusti är redan bokade.
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