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på F 1O torsdagen den 24 oktober
samlade ett 100-tat medlemmar vid
flottiljvakten
kl lLOO för vlsnj.ngsrundan. F LO stålLde två
bussar tlIlförfogande. Den ena
bussen körde i- det vackra soiskensvädret till 3.div,/komp hangar och
den andra transporterade kamrater
över flygfältet tlII hundtroppen på
Käglenäs. Där tog hundgårds förman
Jörgen Karlsson hand orn den gruppen
och hö]I en intressant genomgång,
varefter all-a besökarna blev "utskåJ-lda '' t hundgården.

Inne i "tredjes,, hangar tog najoren
UIf Ohlsson hand om en grupp och
beråttade on Drakenplanet som nu år
modlfierat t1ll
den noderna versj-onen 35 Johan. Ute på hangarplattan vid hetj-koptern informerade
Rapten Lennart LithvalL den andra
gruppen om hkp 3 och tt Bertll
Bredahl v i sade
råddningsutrus t ningen.

Efter en stund bytte
"hanoargruppen' med hundgruppen,.
samlades arta på 'Lundbergs
5]
l21Ooch
Dacke
fick se en fin och lmpo_
nerande uppvi.sning öv pll-oten
lngmar Axefsson i en J35 Johan. En
nycket uppskattad förevj-sning för
såväI äldre son yngre karnrater.
I. 'Värdshuset Lergöken.. hade den
aJ'erta kökSperSonalen hunnit att
duka för årtl"unchen till kl t3OO så
att alla kunde såtta slg vid lång_
borden och nJuta av ärtsoppan. Vid
ett av borden sanlades lB kamrater
ur L951-års vålnpL lktsomgång, varav
16 var nya ''rekryter', i kamrat_
förenlngen.
Det
blev
en
4o-årsträff,
som kan bl-i en årl1q
tråff med fler kanrater senare.
och efter den goda pannkaksbake I sen
var det tid för en kort orornenad
tlII
lnstruktlonshallen,
dår
C F10/Se S och kamra t förenl ngens
ordförande öv l. Rolf Clenenison
hålsade ganla och nya rnedlernmar
välkonna t11I 1n format lons s tunden.
H?. uttryckte sln gIädJe över att
sa mänga son 1lg kamrater av al-Ia
åldrar samlats från framföra1l-t
Sydsverlge men tom
ånda från
Knlvsta, för att få lnforrnatj.on av
ollka slag. öv l. Rotf CLementson
orlenterade om förhåIlanden krlng
Sydsverige och F 10:s något osåkr;
frantid.
Han ansåg dock att det
ranns gott hopp on F l0 och fram_
hölI den större betydelse F 10
skulle få v1d försåIjntng av JAS 39
crlpen tlII
länder med Draken i
slna flygstyrkor.

Den nye ståll företrädanden C F 10
och flottl1J chefen,
öv
Mats
Hugosson, presenterade siq och
uttryckte s1n posltlva uppfaitning
om F 10, den flna personaLen ocÅ
den goda andan på förbandet.
Så kunde sekreteraren rapportera om
öknlng av medlemsantalet till 1440

bl a genom rekryter i ngså tgä rder för
att "fånga in" nya medlenmar ur
1951-års vårnpllktlga.
Bert1l BJåre infornerade om den
nybtLdade F 10 Tradl tlonskorunl tt€
rned representanter dels ur nyndlg_
heten F 10 och deLs ur F 10 xamrai_
förenlng 1 tre grupper med uppglfter för nuselprojekt, historl;projekt och fpl- och ntrl.projekt.

AKTUELLT F 1O

Ordförande år BertiI BJäre. Kommande f l-ygpl. anprol ekt år "projekt J29
Tunnan", som planeras komma 1gång
på våren 1992. Då kommer J22 Röå
KaLle att fLyttas ut ti.II F 10 och
pl.aceras 1 "österrlkehanqaren".
J29-an skall restaureras
I den
utmårkta " Sockerbruks l-okaLen,' - så
Iänge v1 får dlsponera denna.

Ett 1O0-tal kamrater sanlades sedan
I "Värdshuset Lergöken,, för kaffe
och ''eftersnack". Det blev förstås
nycket prat men åven en ganska god
försåljning
av böcker, vldeofl lmer
och mårkesvaror. Ä1,1. vinst qår till
Erlc Bjurhovds Minnesfond iO. r. lO
Museum

och

denna

no.i

Ka1Le, den enda ''levande', J22-an i
vårl-den med fungerande Landstält
och STWC-3-motor.
V1 år med rätta stolta over

.

J 22 Röd Kalle
Henry Ohlsson

Sekr och ansvarlg för
ntrlproJ ekt

I " Sockerbruks Iokalen " 1 Ängelholm
samlades ett 30-tal Lntresserade av
J22 Röd Kå1le för att som avsl,ut-

nlng på HöSTTRJIFFEN 9r få se en
demonstratlon av ln- och utfåL1n1no
av det kompllcerade I ands täI let:
Några flck uppleva den specleLla
tjusnlngen att efter ca 40 år få
sltta 1 förarsltsen och göra 1nfåIlnlngsoch ut fål lnlngsrörel ser
ned landstäL I sreglaget
och höra
lJudet frän elnotorn och luckor sonr
öppnas och stängs lnnan al.lt är
klart.
Och ingen vet lu når nåsta
t1l1fålLe kan kofirma, så dårför var
det såkert en speclell upplevelse
att mlnnas hur J22-an var att
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HYLLNING TILL

=fr's F 1O:s FÖRSTA CHEF
'-\?y'5'

på 1O0-årsdagen

En delegation för F lO Kamratförening, näml-igen Folke Barkman
(som kom med förslaget på årsmötet
den 9 mars j. år ) , Ove Mijl-1er-Hansen
Gunnar Nilsson och Sten Mårtensson
åkte till Linköping lördagen den 30
november och möttes vid Gaml_a
Kyrkogården av Henry Ohlsson,
förande kransar.

F 10:s förste chef, överste Knut
"Zache" Zachrisson. avl-ed år f955
vid 63 års ål-der och beoravdes i
Linköping.

Kransar från F 10 Kamratförenino
och Skånska flygflottiljen
nedtadeä
på graven som en hyllning på
1OO-årsdagen. Några tankar med
mi-nnen av ".Zache" äqnades under en
.a-..^+
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För delegationen
Henry Ohlsson
Sekr
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MEDLEMSAVGIFTEN 1992
är oföråndrad d v s endast 20:- kr'
bi fogas '
I nbetalnlngskort
-tlIL
iäo" i"t"" ""dan detta utan se
Bespara
qirera
omedelbart
'
uti"
iå=.otå" onödj.gt arbete rned påmlnnelse (kostar arbete och Porto)'
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MEDLEMSSERVICE
VIDEOFILMER

1. Video f i l-mkas setter VHS med i.nspelning av:
*
F 10 I ubi leums f lygdag 1990 (58
nrn).
. F lolse S fyll-er 50 år (27 nr^),
berättare och producent kn Robln
Wal,linger-Mähler F 5.
* "Minnen från F 10 Bulltofta" (22
mi-n) från den I okt 1990. Foto Kn
Robin WaL l inder-MåhIer . Producent:
Kn Sven SJ öholn.
* "J 22 Röd Kalle" nyproducerad av
Kn Sven Sjöholn (22 m1n).
Pris 160:- kr för respekt.ive videof i-lm (kontant).
1,75t kr, inkl
omslag och frakt. Vinst till
Eric
BJurhovds Minnesfond för F 10 förgenom
bandsmuseum. BeståIIning
insättnlng av sunman på postgironr
6 48 51-9 F 10 Karnrat föreni. ng och
Dltt namn och adress med uppgj.ft
vi-lken kassett. Några få ex i lager
för omgående leverans.
* "F 10-50 år 1990. " Jubileumsfllmen om F 10 från 1940 til-l 1990.
Prls
2QQ:- kr + 15 kr frakt.
Bestållning enl ovan.
NODLANDNTNG SVER|GE (BOK)
2. En bok om nödlandade allierade

och tyska flygplan f939-1945 har
j ust fårallgstäIlts,
Nödlandnlng
Sverlge

Air
Historic
Research

I

OBSI Bokhandelns prls ca 250:- kr
lnkL moms. F 10 Kamratföreninos
medlemmar

tlr

erbJuds köpa den f6.

endast 160:- kr kontant eller 175:kr 1nkl moms och porto. Bestå1ln1ng
genom 1nsättnl.ng på pg 6 48 51-9,
F 10 Kamratförenlng, rned uppglft om
Ditt namn och adress. Leverans per
ongående. Ev vlnst går tllL Erlc
Bjurhovds Minnesfond för F 10 förbandsrnuseum.

F 1O/SE S JUBILEUMSBOK
3. F LOlSe S JubiLeumsbok (Skånska
flygflottfljen
50 år) flnns ånnu i
lager. Kan köpas genom F 10 Kamratförenlng, postglro 6 48 51-9. prls
165:- kr tnkl porto. (Kontant 150;kr ) .
Vinsten går
t11.1 Eric
Bjurhovds MLnnesfond för F 10 förbandsnuseun.
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SLIPSNAL
4. Du som önskar köpa slipsnå1 med
flygplanmårke kan sända 80:- kr +
porto 2t50 till
Henry Ohl,sson.
ÄIagr.ind Lt. 262 qt ÄucirHorm. pS
57 46 95-3. så kommer den med posten.
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BOKEN OM J 22
Utgiven av Svensk Flyghistorl sk
Förenlng erbjuds till
medlenmar i
F 10 Karnratförening för t5O:- kr
l<ontant eIler 165:- kr vid postbefordran. Vlnsten går som gåva titt
Erlc BJurhovds Minnesfond för F 10
förbandsmuseum.

FLYGVAPENSLIPS
5. Den som önskar köpa flygvapenslips, sänd 155:- + porto 2:50 till,
Henry Ohlsson (som ovan ).

VYKORT AV J 22
7. Vykort av J 22 Röd Kalle "Fem
för en tla" genom ins€ittning av
summan på pg 6 48 51-9 F 10 Kamratförenlnq och Ditt namn och adress.
BeståII gärna på samma gång någct
av " roårkesvarorna " .

Boken om J 22 år på 112 sidor med
nycket lnltlerade artlklar om den
m111tårpol l tlska bakgrunden 1940,
om konstruktören Bo Lundberg, flygpl- ansprodukt tonen, prov- och uppvl snlngs flygnlng,
J 22-an pä förband och J 22-or tlll nuseum sant
ritnlnga! och 95 foton.
BestäL1 genom insåttnlng av 165:pg 6 48 5l-9 F 10 Kamratfötlll.
renlng och med Dltt namn och adress, Anvånd separat lnbeta]nings kort. Ärun: Ävhämtning efter överenskorunelse per te1 Q43L-t22 Q2.
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Kamratförenings

''MARKESVAROR''

KAVAJNAL 2O:.

KT

BLAZERMÄRKE
Sytt på blå botten, guldtext,
skånegfipen i rött

DEKAL 5:- Kr
siälvhäftande
Oiam. 5 cm
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