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HOSTTRAFFEN
ltncr.
försvarsinfo,
^ for c v.sningsrunoa,
kaffe
l0 Kamratröreninqsmedlemmar
ordnds torsddgen den 1 november på f 10.
med

Program

1. Sanling vid fljvakten kl
vi'

1100

för

de son

a
-följ en visningsrunda: Valhallsmässen,
hangarplattd med fpt
],?,:.tol,a99nin9,
sk
J5 C och J 35 J Draken, fp] J 22 Rdd Å
l transportberett ti lI Malmö Tekn tluseum) och
1

förbi

Fyrkappen

tiII

rnatsalen.

3:
kl

(ärtsoppa, pannkakcr) i Lergöken
.^1"^".1.
1300. Sittande bord. pris prel 40 kri

3, Försvarsinformation i Instruktionsha.llen
kl 1400.
4. Kaffe npd "eftersnack,' i Val hal.l smässen
(l 1515. Pris prel 1O k". co.sdt j,.ring av
mdFkesvar0r", vyko"t rrF o 22 eöd , , oor e,
om flygplan J 22.
Sl

ut kl

1600.

Anmälningstalong finns
pä tidningens baksida.
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efter F 10 flygdag
ETT

TACK

1l

a på F 10, - som gjorde jubi I 0ch ja9 ön si.;--ti
det
ranns ett r€ra direkt sAtt att uttrycka
min tacksamhet och glädje, över att ha
ratt vara rTpd.
Ndr jag rnoe." fl/gaagen gick onkring och
ta lade ne-d många oa f lotti I jen oct tog
del av al l utstäl I d mater'ie] och av ei
Ti

a_l

I

I eumsf tygdagen

mycket i nponerande flygverksamhet, fick
Jag en stark kansla av att detta var mitt
F 10. Jag öns'.a" drt a'la, .rån cnef TTIT
nyrnryckt vpl ska en gång få uppieva
samma kå''rsld som ja9, av glädje och
sr0rtnet, att hd vdrit med, att långt
framöver gdra F 10 ti l l en stark och
betydande del ay Syerige, _ också ndr Du
rd9! av vapen-ocken for gott.
..-'

het och precision, - det var vantat _
utställningarna var välordnaoe 0ch att
tn_
tressanta - var även väntdt. Att det
stora, safl.ma n ora ge t oLh p p s t a l I g a - n a
av alta.-enhete- skr,'le imDo-e"a,n i rli(so_
den civi'a de"lens artiste.. oc. rängi,å,ner vd" 0cIsA vän!at. Men oel som gjo"oe
dagen till något beståencje vdr oen varrle
vAnlighet och kamra ighet man mottes av.
\ar en 0ve.ste mbte, v.id D. len ocn r'ä,
Komlar en gammal flygsol oat oct en qele,
rar- ned
hja"rljgnet. ja oå ä; run
"samma
sa rc- pa
rad och onåd. dver de1 onåo sor
var ta^n9a tjarst urder kri get ibtarc va".
*en etter" den hä. dagen nar
oc<så ni-, a
Ir]'rrer tatt ett ljust skimmer.
.

fbr en sallsvnt
dag
li,-tu:*
rrdn en soflr var meo från 9:ädje-ik
starte"
på en
gammd' skol a och ett nerl agt vatte,.ttor.l .

marmo. Ud

-ooste-rTds Deväpnjng vdr vissel_
flygpl
ansf- otta,r bestod av 2 st
qotestarter av l2 st
bros!e. biadiato..
drakar och Stordraken var signifikativi
pt

pa

Ejnar

och

l"loberq
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F 1O Kamratförenings

''MARKESVAROR''

DEKAL 5:- Kr
BLAZERMÄRKE 5O:.

självhäftande
Diam. 5 cm

KT

Sytt på btå botten, gutdtext.
skånegripen i rött

EeaAl/ Verc* a^d z4z4a t- pznTat tÅ

KAVAJNAL 20:- kr

lt 64tr51-9, T /O Ka.rnatdorcaal
atle på

zato<jet. Dia. latalfr<,r7.
.tä la*.ttzz /zt ,4./ p44k', .

o<1

?ertt
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Rapport om Projekt J 22 september -90
Efter den lyckade

Flygdagen 10 juni med
ngef av Röd K rul I ande på taxi ba_
nan för egen mtor franför publiken md
en lycklig.-;L-iLS -aganoer i !orarstoler,
sIa I l0es !0d f i ert
av "0Ste-riKe_
hangaren" for att vila'törn
sig ett tag. J ZZ_
ganget behövde 0ckså ett uppehå11 efter
l r a f t d " s t " d 1 g 1 i r le- .0" atr ni nna få Rod
Kk
t i I ' F ' / g o d g e ,r . yål sdrtninge,l haoe
ld : .
upprJllts
- Lto.u 'alostai'lets -talovre_
uppvr snr

Ifte.fors(rirg av o"i g,na. del d r fo. rsa I
ter. Alta t-os ernottages tdcksa"tt.

_

Vissa plåtarbeten till Röd K är !idsödar_
de. och be-svärliga nEf kommer säkerliger
att.gero-n.ords av N.ls Roos ned hJd-p o,
nu tmbe.9 ocr ert viktigt sroc
d,
:u".^
r rU verr Stdd ned S".1e Jlag"JSSO,,
OCr.
Hasse Andersson.

"1n9.

Projektledarer tsertil Bjere kallade till
-t,op-stdrt'tirgsmote tisodgel
oe,t 4
,,neÅ.
dö ave't .lul iJs r{agander hade rest sept,
att
del
raga
ri'
I
sammons
meo
dom
i9.
r tesla av J 22-ga.get. Al la var overens
0m att Projett^ J 22 skal I fortsätta.

'ar f-år Svedinos J 22_a skd- l
dlerstd'laS
Jnder vjnterr li\soqt ytljg
uppsnyg9nr ng av Gul E tj 11 apr'il _91.
Arbetet neC landstället och landställs_
på ncc x skdt I sl utföras med
lrifkgrna
maret att vara funktionsklart till nritt;n
av oktober f0r att nbntera av vingen och
gora Rdc / :rö,tsportxlar ril. oen 1nov.
dalro Ie<rjS,,a l'4JSeJ1 ocn
ra'lSDort t'
n0pm0nterrng sant klart för visnjng av
I andstel I ets funktion på premiärdigen
torsdagen den l5 november. tn svår uip_
gi ft - en utmaninE.
Lanade

sker t'- i A ge holms otdle.-

_d_e

skall visas och landstaliet köras
vissd tider. trlinnesutstäl ln.jng över F l0
f,u_^ar 0ch sarsk.jlt om Bulltoftatiden
r?19-]9d5 o.crar. F I0 tåna- rr-noo-l
till Tekniska Jvluseet, som ordna. utställ_
nrr9er. ocr- F l- Kamratforeringsmeolemma.
J zz-götlet nedve.[d- ocn sva.dr
den tekniska skötseln av Röd K. RödforK
Röd K

konmer att finnas
Te(njska, Jvl,seet ti.I

till påseenae;,-- på
mitte,t av Jaruari
1vy1. 0a rerro.terirg och åte.transpo.t

av

från Ftygande

Ve_
::l:t
^S^Tit-C-3-notorn
teraners
DC-3
skal I ordnas upp.' -Vt ssa ty_
Bästa losningen
:..:"9]:ft
.kan-.erbjudas.
Dor
vara att
fä behålld motorn.
VerlsladS-of d'e i anoe'hOln far nyroS
a,
AngeLh0tms Kormun dve" ur oe- år .li9l
,"n
ve.lsa.]heter forutsot!es t v dtt av/ec^_
ras- arsskr.tel 9!192 ocr Q.oo ., dverfö"as
til l lämo'ig :rställr.rgs_ ocn a"oerslo_
Ka Da I LU.
or noj.,gnet..Ltrs6..,a
le0_' dv DroJelt'eoarel
geror toltdl I fr,r
r_ I Lu. . o . " I J . t S . d r ! a j r g kd1 va.a
"
en
IankDa,r -L0sni.tg. F-.vriligo
rröit5,r
s.
Åamrd,tr0re1-rg Do- rJlrd engagerds
-runedve.ka't r ic aygqo196,g".
l0'_
I oroned.
ur-L'1C EJurhovdS v.nnes.ond rdr d,.tvonlos
till inköp av mtrl m m.

l4ed 9od fdrhå^l I ni ng och _eott samarbete
kommer lokalfrå9an ått lösJs med tr0erProj

ekt J 22 fortsätter.

ti .' r4alno Iernisra l,tlsetr .-år
oen 15 nolember fd- att Se i.od h o-n
demolst"at'or dv cen soecje.la .a-t_
Vdlxofina

5Ia I lSIonStruLti onen.
Hen

Sek

ry

r

0hl s son
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Boken om J 22
utgi ven

erbjuds ti
16 kr.

1

,I

,.

Svensk.

nBdlemmar

av

Flygtistori sk Förening

i F l0

Kamratförening-

för

150

kr ,

porro

llmo-tesgående av vår hängivne projekt J 22_donator rEd
ett
9gnoT.ll
ran !t
| ,i.U Kamratförening kunde -inköp av ett antal J 22_böcker
i.nköpas tirr. förmånspris. vi-nsten går som gåvi-titr rric ejurhåvås
Minnesfond för utform.i ng av F 10 föiUanasmuöum.

Bgf9l..or J _22 är på 1lZ sidor nEd nvcket initierade artjklar om den
militär . politiska bakgrunden 1940, ilygplansproduktionen, p"ou_ oih
u p p v i s n i n g s f I y g n i n g , J 22-an pä förband-och
J zz-or tirr nuseum samt
rr rn r ngar och 95 toton,

Beställ

genom

insättning av 166:-

r0rentng och med
kort.
Henry

0h

1sson,

0itt

sek

namn och

till pg 5l 3I 47_9 F 10 Kamrat_
adress. Använd separat inbetalnings_

r

VYKOBT ned F t0 J 22
.Röd K- blev färdigt precis tj.l I F 10 Ftyqdaq.
Fotot_.togs av F 10 fotosraf
Huynh, Van-_So;. U;i.; rr_tri'åoådåX"ö)å
och Flygdagen 10/6 sålai r ro iår"utiOÄningsrnedtemmar
omkr

ex.

Beställ 5 st för 10:-

1800

genom insättning på pg 6 4g 51_9 F 10 Kamrat_
förening och Ditt namn ocn aoress.
Bestäl I gärna samtidigt något av F
10 Kamratföreningens ,,märkes_
varor " en'l nästa sida.

Henry 0hlsson,

sek

r

I

