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KAMRATFÖRENINGENS ÅNSMöTE 1989
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tr l_iw,
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r l1 ndrs bdrjade prografimet
iI00,.då
ett 5O_tat nedienmar,
l.'
::gu"^
rrdn U0teb0.g
til I irelleborg_ystad, hadö
samlats vid flottiljvakten. Fromenaå för_
bi Valhallsmässen, "sjukan,' och nya skolhuset, dri vnedel sanl äggni ngen och I n i
Lördage'r

de

,ffl:ö

l.xomp hangar. 0dr tog kaptenen Axheimer
_och fö"del dde hal va styrkan på en
Sk,35 C med, Benny- Nehagen som instruktör,
och den andra hälften till en J 35
nec kddett I,l/i - helmsson (,'url ånad,.Johan
från
J.}'ompJ. Efter all utnärkt j,rfo.mation,
gick alla upp trll Lergöken för lunch
rr i tsdmmä1s rcd ytlerl .igare anlända rcd_
lemmar. Efter lunchel oesokte nå9r3 p 16
förbandsmuseun och kl 1315 vi sädes en
vrdeofi lm med händel ser inom F.lygvapnet
höste1 1988 ocn jut häl sni ngstal' äv ' nve
CFV gene.al Lars-Eri< tnqlunO (meOlem'i
F t0 Kf)
mot-

Kl

1400 häl sade C F iO/Se S öv I. Rolf
Ureme'ttso.n 75 medlemmar välkomna att
rySSna
l0rsvArSinfOrmatiOq.
Den hand-

"0d om .örsvd.els
raoe Dade
framtid
p 9 a ekon0miska läget ochosäkra
på9ående fdr_
svdrsLt.edntng, orn Flygvapnets och F 10:s
rran!td, om rcjligheter rill en a. divisr0n Drdken-jaktflygplan, om österrikar1as-utbildning - al't franfört på ett vä.1
avva9t och medryckande sätt.

ST YRELSEN RAPPORTERADE
om Projekt J22, att "Swedair,'-motorn
sitter på plats och arbete pågår rned
ny
avgassam I are , att tj 1 1 verkni ng av
'landstäl
lsfjädrar n m beställtsårr
brornscyl i ndår topes f"ån uSÄ-,' äii
vl n9pane terna har börjat rronteras
efter reparati on.

a

F 1.0 Historiekommitt6s arbete och
bearbetning av et! förslaq till för_
handsbestäl ) ning ned försiottsbetdl_
nrng av F 10 Jubileumsbok till rned_
I enrar enl senare nEddel dnd€.
om

Ärsrnötet började kl 1505 ned ktubbslag av
ordföranden öv 1. Rolf Clementson oc6 en
kort parentation över bortgångnu *Ct.,inar-.under 1988. Därefter gÄnomfördes nrö_
tesförhandl i ngarna ra sk t.

Sty.el seqs fö"sldg

0m undersökning av

;ndra
Ior L.tc BJJrhovds,ninnesfonds psta0garna
2. " Fonden är öpDen för oidrag från al I a i ntresserade, godkändes av årsmötet.
Valberedningen hade haft en del
lor at^t få hal va styrel sen för
na sta årsmöte 1990.

bekymme

r

vi

d

val

ev nybeställning

av dekaler eftersom lagret år heli
slut.

att

att

g.atulationstelegrafit avsändes
ef ter första provflygningen av
JAS 39 G_ripen tili provf)y!aren övlt
JLr9 iiotmstror {medleo i F 10 Kf)
och att tackkort ned foto erhå]ddgen

I

_

its,

0rdföranden avslutade årsmötet rned, att

tacl(a sekreterare och kassör för dom
"tunga" posterna och så övriga i styr;i_
sen, men ansåg - också aet iara p5 ii n
plats att f"drrhål la det värdeful la och
maimedvetna arbetet som någ.a r,ndl emmar
genomt0r ned st0r entusj asm för projekt

J22.

Efter årsmötet fortsatte

många

av

rndtem_
ti ll. "värdshuset,' iergöken för
!alla
kaffe och "eftersnack,', viltef också ir
en .- vi kti g del i kamratsamvaron. Fl era
medlemmar passade på dtt köpa olazernär-

ken 0ch kavdjnåldr
ni ngs

fi na embl em.

Henry 0h1sson

Sekreterare

rTF

d F lO \dnratföre_

-AKTUELLT F 1O

Föliande förslag bestöts:

Planerad verksamhet

l^i ll årsmötet r99l:
!ffl3qterle:_3_!r,
tr0rlangrtrlg ned I år av innevarande
peri
yngve

) Henry
Bja"e och

Ohl sson ,
i nbl adh,
Lilidn Norltn.
Ledamoter för I år. ti
1990:
dei-Äxet- teFsion,= Ella sve,rsso.r Lric
,
va1

Bertil

oo

Hagelmark och

Ä[e palm.

dmiaT äv-BGri!- Ginnarsson, Al I an Anderslon L Ji-l t" c Andersson, Sven Sjöhotm och

dertr I

Stah | .

Revj sorer" (1_å r) :
0nval av Ake Persso'1 och Nils-E"ik lwars-

s0n.

Revisorsuppleanter {1 år)

ufnvd

Ni I

Studiebesoksresa
l,1a1me

n,

till

Li nköpi ng.

t2 oktober. Hostträff
ärtlunch och försvarsinformat.ion.

I

Torsaag

I

föroug l0 mars 1990. V.isn.ing, tunch,
fö rs va rsi

n

med

fo och årsmöte,

F 10:s 50-årsjubieum 1990 med Flygvapnets huvudflygdag
söndagen den 10 juni . Sårski ld inföima-

Dessutorn påpekades om
I

tion

konmer senare.

Budgeten för 1989 redovisades av kassören
och godkändes. 0förändrad rn€dl emsavgi ft
20
kr/är
300 kr för ständi9t ied'I
"resp
emsskdp år
L99O faststä'll des av arsmo-

s_Erik

!alperednlng-, på styrel sens förs) ag:
UmVdt dv 5tte9 N0.din, Sa.rndn<alla-de OCh
Gunnar Nil sson sant nyval av LJI f Car.l s_
son.

juni.

Flygvapenmuseum

:

I av Gul1ar Larsson och

Fors.

freaag 9

l,t

eanter (1 år):

Suppl

I

(Foton frå n visningen

Foto:

och

å

rsmötet

)

Yngve l,iinbladh
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RAPPORT
I novemberrapporten i AKTUELLT F 10 3/BB
efter'lystes tips om startvev. Det dröjde
'j nte I ange
förrän en redl en j Stockhöl m
r'r ngde och gdv tips om en god vän, som
sakert hade en startvev. Jo, mycket rik_
trgt, rrte i fri tidsstugan i skargåroen.
vl vdntd.0a dtl Sta.Lveven \OTrner eldera
dagen.

En dag i januari kom ett paket från en
dnnan irledlen. I paketel lå9 inte mindre
an Z sta.tvevar, dock dv ett kortare
slag, <å oom.å- vila son reserv rills vj
ser o0r det konmer en med rätt längd.
Vår uppfräschade utställningsmotor STUC-3
sLo4 Då .?drJnJSet 3.ä.l.lDor'ts i Änge1ho1m
från jrisrT-tr,.rgssöndage,r oen 27 nov _gg
ove- Ju oLt- ryår ;1od tjl I Ij,rg0noedag
Krut {13 jan) och drog rycket tott, UåOÄ
a L0ne 0ch yngre tekniskt intresserade.
J4ot0rf nr: d stortexten om projekt JZ2 gav
!od Pa och iniormation,

-.i

i J22-9a19cr gjo"de en tur
u0p 'qTi,rg."
Cr r L tygvaper[]JSee! i janua.i för

att studera i22 F l0-Röd Ludviq fränst
betr avgassanl aren men också föi att om
nroj I i gt fi nfa något i ,,gdmrnorna " att få
ned hem till Röd Kalle. Förväntningarna
var något för stora nren en bränslehandpump och

en mdgnetomkopplare utlovades.

Ett lyftok för nptorn kunde lånas. l,1en
tragan om avgassaniaren blev inte till-

27

Fro

mars -89

fredsställande löst p g a fijr kort tid

ocn pa9aende arbete nEd att stäl la iord_
n'ing det dubblerade museet. Trion fick i
alIa falI studera dstgotasälI skapets ar_
e-d oe_r. er.ge1 ska ftygpt-a1et Spitfi.e
9:te..
(:.J-to 5prrl rre) och fick rå9.3 godd råd
Ine0 pa vagen.

robl enret med dvgdssam'a"en kvarstår
al l tså ännu. Vi har en ti l' DC-J, nen den
0

nåste

, svetsas och de l vi s görås
"krympas
ny, sa
den avvaktar vi ned. Ett I.itet
hopp fi nns att vi d samtal ned Lennart
Svedfelt, ä9are ti11 Svedinos Bil- och
flygmuseum i Ugg]arp, norr Halmstad,
komra till ett resultat som kan löså
problemet, Kanske även frå9an om delar
till landstället och landställsluckorna.
Vi- hdr ett hopp h vi nråste utnyttja
alla mjligheter, så vi ser rrqen an.
llnder t'jden pågår arbetet med vi ngen
vingpanelerna, kroppen, e1-detal jer -och,
motorn. Förstd svetsningsarbetet utförde
Nils-Erjk Iwarsson en dag i februari, då
han tog sitt eget aggregat till J22-loka_
len och svetsade fast ett beslag på ett
rör på kroppen.
o_c

är nu så återställd arE oen ser ut
som ny. lvlittdelen ned landstäl lsschakt
och reglage till golvet i förarrummet m m
närrnar si g ful l bordan .
Vingen

0nsdagen den 1 mars nbnterade Axel

Rosen_

kvist och Fo'lke Hal lerstiq på den första
färdiga vingpanelen efter träget arbete

och lagning, Ja, "ena msatkdrbetet 0å några r15t,an. Det
var intc

med limnin_g

utan stolthet dom kunde beskåda resulta_
tet. 0ch sen fortsätter det tidssödande
ar5eteL red aLt ersättd gdctl d skruvar och
rastel med nyd-e såddnd. Spackling och
mdtr.r9 åle"konner vi till serrare,

och

l'lotorn är nu på p1ats. 0nsdagen den Z2
februari stä'l lde F i0 en l;stbi'l npd
lyfrkrdn och en dut rj9 Dil- och kranföra_
re ri I I förfo9a1de kl 0945. tfter nycket
baxande och "1yft-sänk" och en del kraft_
uttryck satt så "swedair-motorn', där k.l

sl ang och

I200.

tiden vi dvvaktar hur problemet ned
ovgassamlaren s^kal l- lösas, på9år nnnte_
rr'rg av motorpl åtshå11are och möjl i qheter
LJqder

till art tillverka "riktiga" nntörpiåtar.
uorn s0m sall på från Malrnen i februari

var endast Uckplåtar. Den pensione_
rade plåtsiagaren Stig Larsson komner att
ge 0ss anvisningar och ett lån av en rätt
motorplåt från Linköping eller Svedinos
1987

ar til lräckligt för nytillverkning.
For att kunna taxa fran med Röd K nästa
sommar, måste hjulen kunna brotnsas. I novemDerrapporten (nr 3/gg) efterlyste vi
en bronscyl i nder. Från Flygvapenmuseet
qdr vt idtt lipset om en bromscyl jnder
från 5k 16, men vdr finna en sån? Försla_
get kom f^rån Henrik J0nsson i Linköpin;:
Köp en från USA. 0är flyger dom rned Sk 16

tillve"kar även nya. Sagt och gjort nder med^komplelt packnjngs_
sals är bestät I d. Så då bör den saien
en

0romscy tr

vara kl ar.

, det är garnl a hjul med däck och
gumrni b1 åsor ti I i bronsarna sen
50-talet, så en viss osäkerhet finns ju.
Vi har tagit kontakt ned Gislaveds Däck
och hoppas på ett uppmuntande svar. Kan
nagon ge 0ss ett anndt tjps?
Nåväl

Från Flygvapenmuseet har vj 1yl i gen erhållit en brdnslehandpump, nödvän;ig för
att kunnd "snapsa" moto.n före stdrt, och
även fått en magnetonkopplare. l,le n vår
el-specialist Elwir Njlsson jobbar tålmodigt rpd att 0yg9a upp hela elsystemet
och inst"JTenLalläggningen från grunden.
Nya ledningar, boxar och rör. Han saknar
en del relde-r ocn \oppl jngd.. tn del har
jy kommit f.ån clygvape'tmuseet nen kdnske
någon har "gömt undan" någon

nor av Utg I sa td |.

del

hemmd?

Vår kontaktman på f tO är kapten Sven

Sjöholm, tel 0431-85780 e11er ring projekt J22-lokalen i Änge1ho1m onsdagar k1
0900-1200 tel 0431-18566 e11er ring sekr
Henry 0hl sson tel 0431-I2202. Vi äi mycket tacksamma för även det m.insta tips.

Här mon tera s motorn
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BERÄTTELSE
Du som

inte deltog vid årsmotet den 1l

mars

kanske vill ha styrelsens
ÄnSgfRÄfftLSf
l98B for 'iäsning, behover
bara ringa e.i 1er
skriva till sekr. Henry 0h1sson,
Ålagränd 13,
262 4l Angelholm. Te.l : 0431_122
02, så kommer
en med posten.
men
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F lO Kamratförenings

''MÄRKESVAROR''

BLAZERMARKE 4O:-

KAVAJNAL 20:- kr

KT

Sytt på blå bolten, gutdtext,
skånegripen

iröll

F 10 Kamratfören i ngs dekaler
är slut, bäde stora och små.
Undersökn j

leverans
prrs.

ng pdgär om ny

till ett rimligt

&e<aii( 7uaa. dd altda io r'ca1at pi
648 5 1
7 | 0 Ka,na4aca.ry,
ocl aale på taloage* Di* 4atatt iaV,
tu; lsqrr.eo &t ncd. &4e4,

lt

-r,

7e<4q Okaaaa, Seh

r-- #i-nrc
--s^ig
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31

INBJUDAN
ritl

KAMRATFÖRENINGENS
STUDIEBESÖKSRESA
till det utbyggda och nyinvigda
FLYGVA PENMUSEET, MALMEN
Fredagen den 9 iuni 1989
Anmälningstalong på nästa uppslag

PROGRAM

Kt

,
"
',
"

Kl

"

J6.50
07. cc

07. 05

i. Fran F 10, fljvakten
Buss 2. Polishuset, Ängelholm
AvfJrd med buss l och 2
Buss

Kaffepaus. Klevshult
t0.45- FV mus€et. 3 gru pper
12.45 och 3 guider
12.50 Avfard för I unch på . . .
13.15 Scandic Hotel,
F I yg a rre s ta ura ngen

DELTAGARE

{i första hand) + max
en anhdrig (i mån dv plats).
l,la x 100 personer. 2 bussar.
Medlem

09. 0o^

" 14.30 Ilastning for transport tjll...
" 14.45 Ganta Linköping
" 16. 5 Avfärd hemåt
" 18.00^ Kaffepaus. Brunnstorps Vardshus
' 20. o0^ Äter Ängelholm

KOSTNADER
Anhör'ig = 30 kr (betalas
Förmiddagskaffe ca 20 kr
Lunch

(kötträtt,
kaffe,

s

sa

lIad,

bussen

rnå

lt i dsdryck

)

erver i ng, srttande

)

= 80 kr
Eftermiddagskaffe ca
bord

i

Z0

kr

1

* -

Beraknede

k

locks lag

F l0 Kamratförening bekostar en Duss
(6000 kr) och 3 guider, ev intrade

till

G:a Linköping.
C F 10 ställer en F 1o-buss ned
förare tjll förfogande.

FARDEESKBIVNING

,

