RESOR 1993
Enkät orn intresset bl.and medlemmarna. En anhörlg får nedföl1a.
I sarnarbete rned researrangör är
följande resor planerade. Beslutsunderlag behövs i j anuari .

1. Köpenhamn rned Experirnenturn och
Tivolt torsdag 3 Juni. Pris ca 300
kr.
(F
Anslutningsbuss
10 )
Hässleholm-Ängelholm.

2. Fyradagarsresa onsdag
21 augusti.

18 -

Iördag

ningsbuss (F 1O) Häs sleholm-Orkel ljunga.
B j.rka
Princess ttII
Marleharnn, Äland. Middag. Dans,
Dubbelhytt.

Äland

Henry Ohlsson
Sekr

Dag 1. Änge tho lm- Stockholm. Anslut-

Dag Z. Rundtur på

Sätt kryss för de resor Du är 1ntresserad av (ej bindande). Sänd
talongen senast t4 januari 1993
till:
Sekr F 1O Kamrat förenj-ng,
Henry Ohlsson, Älagränd 13, 262 4l
ÄngeJ-ho1m eller ring tel O43I-|Z2O2
Din intresseannälan behöver jag för
att fortsätta eller avbryta planerlngen.

Talongen finns på sista sidan.

med

Mariehamn, Bornarsunds fåstning från
Krinkrlget m m. Kunnig gulde.
"Bonnakalas" på codby hotell,

-

Dag 3. Morgonfärlan Eckerö-llnj en
till
Grisslehann. Besök Ärlanda,
där PR-chefen Lars Lindström möter
och guldar. Ev även Luftfartsnuseum
TvJin Tower Hotell, Stockholm. Rundtur, Middag.
Dag 4. Stockholm- Linköplng. Flygvapenmuseum. Hemfärd och åter
Ängelhol-rn på kvålIen.
Pris ca 2300 kr.
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HANGARFESTEN
torsdagen den 20 augusti med möj l-ighet för Kamrat föreningens rnedlenmar att deltaga med en anhörig,
dock nax 2OO sammanlagt, Iockade
alldeles för få. Förvånansvärt med
tanke på det positiva omdörnet från
hangarfesten 1990. Endast 118 annålda til-]. mlg per post och telefon
på nåndagen i samma vecka. Några
återbud meddelades rnig så att vi
skulle bli Ll1 deltagare ur kamratföreningen. Men endast 90 var närvarande, Mycket nedslående och
generande resultat. Platser och nat
var dock bestäl1t för 118.
I hangaren sanlades nårnare 8OO
personer eftersorn det var F 10

^ö-
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Hög stämning. Festligt

dukat. Trevlig medai-j- och prisutdelning. Bra
dansmusik. vi. son var med hade
roligt
och åt gott och dansade och
trlvdes.
Nästa hangarfest bl.1r om två är,
förhoppningsvi s, och rned båttre
deltagande från kamrat föreni ngens
medlemmar. Men betal"ningen kommer
att begäras som anmäIningsavgift.
Henry ohlsson
Sekr

_AKTUELLT

2A-

Från fpl-mtrlgruppen i F 10 traditonskommitt6
PROJEKT J 29 F Gul Rudolf
Sedan

"

tnffyttningen

"

till

Ängetholnsloka len den 1l naj har
återstående bräruns1enångd törnts ur

den undre kroppstanken. Det blev
ett par fat. Äl.La rörförbindelser
har tåtats. Bestäl-Inlng på erforderliga publikationer med tlllsynsinstruktioner
m m har lärnnats tlll
Fl-ygvapenrnuseum. Somrnaruppehå11 har

gållt till samling onsdagen den 5
aug 1 J29-lokalen. Planerlng och

budgetering gjordes rned Bertil
Bjåre och Jullus Hagander deltagande, I septernber har tlLlsynsarbetet
börjat mera på allvar. ProJektledaren Stieg Nordin har fått upprnuntrande besked om rnotorn. En
viss "föryngring" av medhj äIparna
har skett men några fler 2g-kunnlga
F lo-are är våIkonna. Vl Jobbar
onsdagförmiddag -än så långe. Tel
185 66.

J 22 Röd Kalle
Efter transport ut ttll F 10 den 11
rnaJ, placerades Röd Kalle i ett
hörn med kroppen för sj-g och vingen
i transportbocken ti 11s onsdagen
den 20 maj. Då rnonterades vingen på
Röd Kalle och fick en hel 35-plats
i "österrike-hangaren". Till,verkning av en ny oljetank hade påbörjats av NlIs Roos efter förebil.d av
orginaltank,
son
Iånats från
Svedinos cul E 1 Ugglarp.
En TWC-motor transporterades av
Kjell Thornberg och Henry Ohlsson
ti11 Svedinos bil- och flygmuseuin
den 1 Juli och placerades intill
Gul E. överlämningen uppskattades
tydllgt
av
Lennart " Svedino "
Svedfelt. Den prydliga rnotorn på
sin rnotorbock ger ett mycket ftnt
intryck och ökad förståelse för
motorns funktion och betydel-se 1
detta svenska propel lerflygplan.
Äterstår tilI hösten att återlåmna
den fånade oljetanken och sätta ett
par Skåne- cri pen -deka ler på motorpIåtarna, varefter al-Ia "bytes- och
1åneaffärer" skall vara avslutade.
Men vår Röd Kalle skall inte stå
still-a för långe. Motorn behöver

köras och konserveras, Därför avser
vi
att
Iåta
besökarna vid
HöSTTRÄFFEN torsdagen den 29 oktober få uppleva motorlJudet från
STWC-3 motorn och se taxnlng v1d
prel
" österrike-hangaren "
vld
12-tiden då normala flygtj ånsten
tar lunchuppehå11. J22-pilot denna
dag skall blt Bertll BJäre, som
flög J22-an sommaren 1950.
Efter denna markuppvisning, hoppas
vi på^ en flyguppvisning ned en
radiostyrd f lygplanrnodel l, sorn Bo
Ändreasson från cöteborg har byggt
efter studler av Röd Kalle. Han har
rned sln model-l rnen fordrar
fluglt
Lugnt väder.
Dessutorn har vår Elnar Ek från Oxle

kanske provflugit sln nycket vackra
modell (se föregående nr, sld 14)

förevisa sin Kalle i
och vill
Iuften. Annars komner han att vlsa
den radiostyrka funktionen av l-andloder, kl,af far och notor.
ställ,
Låt oss hoppas på en fln torsdag.
Betr Robot 68 Bloodhound och Strilmtrl flnns lnget nytt att berätta
donnr

nånn

Henry Ohlsson
Änsv fpl -rntrlgruppen
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En av vära äldre medlernmar (Elwir
iil,":åx:t =iT';;"'
NiIsson, Ängelholrn ) har överlårnnat
en samling av
o
ItT
VI
FLYGÄRE

2-L2
1942
1943 ^t
' 1-8, 10-r1
L944 " 2, 4, A, 10, 11-12
1945 ' 1-5

GAP
TII)SXRIf T f OR SVENSXÄ I'L)'CARES
RIKSI'ORI]UNI)

över Svenska
samt en matrikel
Flygares Riksförbund år 1937.
Något för sarnlare?
Högsta budet gåIIer.
FörsålJningssumrnan går oglaverat
till Erlc BJurhovds Minnesfond.
Kontakta sekr Henry Ohlsson, tfn
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Program

*1 I1^1: Sanling flottl tj vakten
I120 Buss titl "österrike_
hangaren,, .
1130 Visning fpL J22 Röd Kalle
Motorkörning. Taxning.
r rygnlng rned radl ostvrd
nodell av J22.
*l J?1: Buss avsår titr Lergöken
l3O0 Ärtlunch
l4O0 Information i IH
premiärvisning av ny vadeo_
fil.rn
1515 F l0 Flottil jnuseum
l53O Kaffe ned ,,eitersnack,, och
försåIjning. Lergöken
Anmälan- senast måndag 26 oktober
rned _talongen sista siåan
eller per
o43t_722 02 tirr se*r Hefiry

::+::::
O Ohl sson
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