
AKTUELLT F 1O

Ärsmötet 1988 1ördagen den 12 mars var
utsatt att börja kl 1500. Programmet
började redan kl 1200 med lunch för ett
50-tal rEdlemrnar, som därefter samlades i
inst|^uktionshallen fii r att se en vidcof.iIm
om några av händel serna .i flygvapnet
under 1987 samt CFV gen S-0 0lsons jul-
hälsning. En stund för besök i F 10
"Museum" utnyttj ades också,

K'l 1400 var ett 70-ta1 medlemmar samlade
för att lyssna till den försvarsinforna-
tion, som C F 10/Se S öv 1. Rolf
C'lementson 1ämnade på sitt medryckande
sätt.

Årsmötet i nl eddes av ordföranden öv I .
Berti l Bjäre och en kort parentation
hö l I s, varefter mötesförhandlingarna
genomförde^s raskt. Styre'lsens förslag att
1ä99a frägan om ev bi I dande av en"F L0-klubb" i Stockholm t.i11 handling-
a rna godkändes av årsmötet.

Val en bes l öts enl val beredni ngens förs1 ag
enl följande;

0rdförande, sjä1 vskri ven enl stadgarna:
C F 10/Se S öv l.Rolf Clementson.
Ledamöter: För 2 år, Bertil Bjäre (ny-
val), Henry 0hlsson (omval), Lilian
Nor'lin {nyval), Yngve l.linbladh (omva'l).

För I år, Per-Axel Persso!, Ella Svensson
(omval), Eric Hägelmark, Äke Palm (nyval)
Supp l eanter: Bengt Gunnarsson, Allan
I-ri?Eiis o-i-Tomv a I ), Nils G Andersson, Sven
Sjöho1m, Be rti^l Stähl (nyval).
Revi sorer: Ake Persson, Nils-Erik
iwarss0n tomvarJ,
Rev-supp1 : Gunnar Larsson, Ni ls-Erik Fors
T6MGT]:_
Valberedning: Stieg Nordin, 0lof
Abrahamsson (omval ) och Gunnar \i l sson
(nyval).

Planerad verksamhet

[0nsdag 25 maj. Studiebesöksresa till
Göteborg {volvo och Botani ska Träd-
gården ) .

!Torsdag 6 oktober. Artlunch och försvars-
i nfo rmati on.

-Lördag 11 mars 1989. Lunch och årsmöte.
På styrelsens förslag beslöt årsmötet
att ha kamratfest vartannat år, al ltså
jubileunsåret 1990, ocn lunch före års-
mötet 1989.

Budgeten för 1988 redovisades av kassören
och oförändrad medlemsavgift 20 krlår
resp 300 kr för ständigt medlemskap god-
Kan0es.
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Styrelsen rapporterade
flom Projekt J22, som går framåt genom att

"pusselbitar" konmer på plats efterhand,
för närvarande betr 'landstä l I et och
motorn.

O om F 10 Hi stor'iekomrni tt6s arbete med
dokunentation och jubiIeumsboken ti'l l
1990.

flom förslag från Anders Sjöberg om trad-
i tionsbevarande åtgärder, som är
rnyndigheten F 10:s ansvar rne n som F 10
Kf vill stödja.

Årsmötet beslöt att på styre)sens förs1ag
sända ett gratulationstelegram till gen
Lars-Erik Englund, Boden, ti'll utnämnin9-
en som CFY. Gen L-E Englund är ju nedlem
- började sin bana som officer på F l0 -
0ch har den nordl i gaste bostadsorten,
ä nnu sä 1änge.

0rdf räknade ,pp O" so* nu avgår ur styr-
elsen och föreslog att Birgitta Sommelius
0ch Ake Ha-nsson, som lagt ner ett stort
arbete frän sarten av kamratföreni ngen
1980-81, utses av årsmötet som heders-
med l emma r.

Därefter överräckte ordf bl omnor ti I I
avgående Anders Sjöberg, Göte Andersson
0ch ti I I Bi rgi tta och Äke even heders-
medl emsbevi s.
Avgående ordf I ämnade över k l ubba och
o!'dförandeskap till C F lo/Se S öv 1.
Rol f C l ementson.
Eerti I Bjäre avtackades nu av vi ce ordf
Per-Axel Persson fiEd täl och blommor.

Efter årsmötet visddes en nvq.iord film av
Björn Ellerstrand, fd vpt- 

-på f tO, om

f lygutbi ldni ng på pri vatpl an ur
Angelholms Flygklubb. Mänga fina bilder
frän Angelholmstrakten och F 10 flygfält
flög förbi .

Ett 30-ta'l av årsmötesdeltagarna fort-
satte ti lI "värdshuset'' Lergöken för
kaffe och mycket "eftersnack", vi'lket ju
är en viktig del i kamratsamvaron.

På kvä l len var det så dags för kamrat-
festen pä Restaurang Skälderviken.

Henry 0hl s son
Sekreterare

tr.1. . /.^,,6 LJr'.hl :n
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4s.ARSJUBILEUM

den 23 oktober 1gB7
Ur 1942-års flygreser"vskol a i Eslöv för-
del ades 8 värnp1 i kti 9a flygförare ti I I
F 10, 9ulltofta Majmö, den 23 oktober
1942. Dessa sk si l verflygare pga flyg-
föranmärket i silver, f1ö9 det nyligån
nyköpta i tal i enska jaktflygplanet
Reggi ano Falco Re 2000 dvs JZ0 under
neutral itetsvakten kring det utsatta
5Kane.

Den 23 oktober 1987 hade fem av de sju,
som är i livet id^ag, samlats i Linköping
för att fira 45-årsdagen. Ett foto togi
framför den enda J20 som finns och står i
Flygvapenmuseet på Mal men.

Fem fd J20-pi'l oter saml ade.Fr v Arne. Dahl ander (f-d flygplatschef i
N0rrköping), Lennant Ståhlfora (fd chefs_
i nstr segel flyg KSAK ) , -per Hedström (fd
t ly9kapten SAS ) , Gösta Äir lberg (fd flyg_
ledare FV) och Arne Lindman (fd flv;-
kapten SAS )
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EN annons .

ETT svar .

ett viktigt steg framåt
En annons i tidningen LAN0 med efter'1ys-
ni ng av saknade de l ar ti I I framför al I t
landstdllet gav ett svar strax före jul
lvö/ .

Arne Gustavsson, lanrbrukare från Lekeryd
strax 6ster om Husqvarna, gjorde sin
vdrnplikt s^om flygplanmek, på F 3 f4almen
;- 1oc2 n; nj;lria nån iill med skrot-
ni ngen av nånga J 22: or. Han var tekni skt
intresserad och tyckte det var synd att
bara s1änga ivä9 al lt och tog vara på

några småde1ar. Som väl varl För han hade
just den vitala oel t'ill landstället som
vi sökte men inte hade något stbrre hopp
att få tag på, nämligen r,lAiloY ERLÅDAN.
Yi var tre ur J22-gruppen som den 25
januari hämtade den och några andra snå-
saker t ex en friktionsbroms ti11 sporr-
stället. hefima hos Arne Gustavsson och
hans fru. Blomor och tårta från Änge1-
holm och löfte om entrAbiljetter till
F I0 Flygdag 1990 överlämnades.
Nu sitter Manöver'lådan oå olats.

Vi saknar fortfarande elmotorn för att
dni va axl arna, som vi i nte he l I er har
al'ls - ännu. Men hoppet har blivit rnycket
större nu. Yem kan lämna något bidrag?

J 22-gruppen hå1 1 er på med restaureri ngen
på olika delar hela tiden. vingskelet!et
och motorfundamentet ser ut "s-om nytt".
Yingpanelerna repareras av nägra f d

vapentekni ker. En dag kom Kie l l Brynel l
med en bit fanår, som var orginal med

kon trol l stämp1ar kvar.

llotorfrågan ser också ut att lösds på
'lyckosamt sätt. iqöj l i thet fi nns ti l l
få överta en fi|otor som idag fungerar
en DC-3 i Swedai r.

Ingenting är omöjligt - det tar bara
'längre ti d.

Henry 0hl s son

.eolext -,,
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fS.\l F 10 Karrratfö.enings studiebesöksresa går i år til I lj,\
\)ii.ji,l 99::!gig: oj1dul.1 den 25 mai. eesök- på volvo och li:i
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STU D IER ESA
F 10 Karnratförenings studiebesöksresa går
Göceborg, onsdagen den 25 maj. Besök på
Botani ska Träogärden. Programmet bifogas
Anmä'lan kan ske redan nu.

'I ar trtt
Vol vo och

Kamratföreningens

blazermärke
KAMRÄTFORBN I NG ENs blazermärke,
som franlagits av kn peter Graf,
F 14, kostar 40:- kr.
Märket är sy!t i dekatens fårger.
Leve re ras efter bestä.[]ning på
lnbetaln ingskor tet med 40: - ti11
postgiro 64 85I - 9.
ÄdTESS: P IO KÄHRATFöREN I NG

Bor 15.t 0
262 82 ÄNGELHoLM.

Lördagen den 12 mars kunde vår ordförande
Rolf Clementson hälsa över IOO-talet
9äster välkomnna till årets kamratfest.
Efter vä]komstdrink och en qod nåltid
hölI en av föreningens äldsti medlenmargr 0ve Löfberg ett uppskattat tackta'l .
Vi fick därefter se de två ,,Revyspirorna"
Pia och Helena i tre nycket fiia dans-
nummer. Särskilt den s'ista can-can dansen
framfördes förnämligt och belönandes medlivliga applåaer. Vinnarna i vårt qratis_'lotteri fick också applåder och kunde
avhämta sina trevliga priser överlämnade
av ordförarens fru Cristina. För fiusiken
svarade orkestern Hi-F1y ned paul Kvanta.tyvarr var orkestern för kvä en något
reducerad. Med full besättning haae såk_ert -stämmning och tenperatur stigitytterl i gare några qrader,
Nästa kamratfest bl.ir inte förrän 1990 dåF I0. firar 50-årsjub.i leum. yi skall dår0rsoka gora al I t I i te extra fes i gt
och hoppas att Du då deltager.

Gunnar Ni I sson
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