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LYCKAD HOSTTRAFF
torsdagen den 29 oktober

REKORDDELTAGANDE

Här konmer en beskrlvning för dern
som lnte kunde vara med: Aldrlg
förr har så många nedlemmar kommlt
tlll höstens stora händelse. Inte
mindre än 161 kamrater inkl någon
medföIJande trustru. Tlrvårr drabba-
des ett par från Enmaboda av PIöts-
Iigt snöväder med dlkeskörnlng som
resultat och tåget tlllbaka från
Älmhult. Tack och Lov utan kropps-
skador. Men aIIa vl som träffades
vid flottilJvakten hade ett svalt
men torrt våder och flck buss-
transport ner t1l- 1 "österrikehan-
qaren". Där stod kl.enoden och skön-
ieten J22 Röd KaIIe På Ptattan och
väntade tllls alla var sanlade' Två
J22-tekniker vevade upp svänghJ ulet
till ca 30 O0O varv/rnln och Nlls G

Andersson startade motorn På ett
klck. V1lket härligt motorlj ud
Jämfört rned al-lt Jet-tJutoljud på
och över fåltet, Piloten för dagen

Henry Ohlsson pratar varmt om Röd Kalle

kabinen och stängde huven. Han
gJorde en fln markkörDlng runt
plattan tillbaka tlll parkerlngen,
där han kuperade motorn, sorn något
ovilligt stannade och tystnade.
Bertit BJäre såg nöJd och något
yngre ut, när han kl-ev ner och
förklarade, att han efter bara
några meters körning kånde sig
henuna 1 J22-an precls son 1950.

Nästa nunmer på progrannet gällde
ftygnlng eller ej med göteborgaren
Bo Ändreassons stora radiostyrda
modellflygplan i skala 1:5 d v s ca
Z m spännvldd, Han hade egen ne-
kanlker ned sig, Bo Andreasson
ville inte försöka flyga med aIIa
byggnader och fordon och männlskor
runt orn, sä han gjorde en förevis-

nlng av narkkörnlng på plattan med
den exakta kopian av Röd Kalle. Det
var endast notorljudet son lnte var
kopia men en inponerande och vacker
syn för oss alla. Kanske flygning
nästa år?

Einat Eks Kalle

Programmet fortsatte nu inne 1
hangaren. Vid sidan on origtnalet
Röd Kalfe hade Elnar Ek från oxle
ståIl-t sln rnodell av Röd Kalle 1
skala 1:5,5 på en arbetsPlattform
rned landstället Infät]t och vl-Iande
på srnå "domkrafter". Precis som
"den stora" gJorde l- Mal-rnö och
skall göra efte! denna dagen. Elnar
Ek beråttade lnltlerat och sklck-
tigt orn hur J22-an kon till under
flygingenjören Bo Lundbergs ledning
under andra världskrlgets första år
och denonstrerade därefter med
knappar på "radlolådan" alla funk-
tioner. Med förvånade och upp-
skattande ögon och utrop såg alla
hur l-andstäIl och roder och land-
nlngsklaffar fungerade precis som
på "den stora" Röd Kalle. Älla
förundrades över den vackra skapel-
sen, en exakt kopia av Röd Kalle.
Kanske får vi se denna också 1
luften nästa år?

Bo Andreassons Röd Kalle

Bertl.I BJåre, som fl-ög J22-an som-
lats i förar-

Röd
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Tre äldre F 1o-kamrater vid ärtlunchen.
Allan Ande.sson, Yngrre Winblad och Percy Bielm

Så gällde buss ttll stora matsalen.
Tre dukade långborcl hade förberetts
av den duktiga kökspersonalen.
Ärtsoppan var l-j.ka god son vanligt.
C F 10/Se S och vår ordförande öv
1. RoIf Clementson meddelade att på
förslag av kassör och sekreterale
skulle Kanrat förenlngen bjuda På
årtlunchen och efterfölJande kaffe.
Jubel- förstås.

På förslag av nyblivne nedlennen
Gösta Kelsmark från Ljungbyhed att
visa uppskattnlng för aIIa arrange-
nang, insarnlades frivilllga nedel
till J22-gånget. Det blev 1240 kr 1

nen öster om oss, om alla skä1 att
blbehålla försvaret, on den poli-
tiska striden orn försvaret och i
synnerhet flygvapnet, om krj. spa-
ketet med beslut om nedläggning av

F 6 ( som kort tid lnnan klarat slg
då beslutet om att F 13 Norrköplng
istå11et skulle läggas ner) och
ännu en ffygftottilJ. Vllken?
Kanske en division Spaningsviggen
skalf placeras på F lO istäl1et för
en "fryst" Drakendivision? CFl0/SeS
sade sig ha viss tl-Iftro att "det
ordnar slg". Han ansåg att nästa
JAS-Grlpen- f lott i IJ bör bl1 F 10.

Samling vid J 22 Röd Kalle

Slutligen meddelade öv 1. RoIf
Clementsson att det är naturligt
att C F 10, öv Mats Hugosson blir
ordförande för Kamra t f ören l ngen
från årsmötet I nars 1993, helt
enligt stadgarna, eftersom han
sjålv från 1/7 1993 avses bl-i chef
för Ffygkommando
Götaland.

Dårefter blev det premiärvisning av
den nya videofilmen "Tionde flyg-
flottilJen under andra värl-ds-
krlget". Efter 27 mlnuters visning
belönades filmens producent Sven
Sjöholm av kraftiga appläder. De 25
ex till dagens förrnånspris 15O:-
tog snabbt slut och IO bestålI-
ningar antecknades dlrekt tt 11
satnma pris. Älla pronenerade tttl
Lergöken för kaffe och fortsatt
"kanratsnack". Många böcker, flyg-
dagsvideof i lrner och vykort av J22
Röd Kalle såldes med vlnst tlll
"fonden". Älla var överens om att
det varlt en LYCKAD DAG.

sedlar som lnsattes
Bjurhovds Minnesfond för flottilJ -
rnus6et - och alttså till- flygplan-
arbetena - sant 690:- i nynt, som
går tll-l flka och julbord. Tack
all-a givrnilda kamrater.

Informationen i lH

r nstruktj-onshal len var proppfull då
C F 1OlSe S började sin lnforna-
tionsstund. Denna innehöIl allt om
osäkerheten för F 10:s frantld,
omprövnlng av försvarsbeslutet från
juni i år, on turbulensen i
osteuropa och den spända situatio-

Hö^rr' nh l cc^h

Mycket nöjd sekreterare och
gramansvarag

Syd ( eller

pro-
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J 29 F Gul Rudolf
cul Rudolf "kfäs av" mer och ner.
Landställsbenen och nosstäIlet är
borta. 1lkaså stJårtrodren. IDom
kort skall notorn ligga på en
motorbock för vidare transport till
CVA, där översyn är utlovad son
sponsrlng. Det flnns t o m en rnöJ-
Ij.ghet tlll en bytesmotor soJr be-
höver provköras. Kan vl ha sån tur?
Även Flygnotor i TroIlhåttan är
posltiv tiII medverkan. TitIgång
tlll reservdelar är god '
Det behövs en del specialverktyg
för att montera av undre kroPPS-
tanken. Från Flygvapenmuseun kan vl
räkna på hJä]p ned många detalJer
som vl behöver både nu och senare.

När detta läses, har vi haft besök
av sannolikt nånga av skåneavdel-
nlngens flyghlstoriker på lördags-
förnlddagen den 21 novenber. vårt
program började ned samllng I
Sockerbruksskol- an, som Iigger nåra
29-lokal.en, för kaffe och frukost-
bulle och en genomgång av J2g-ans
htstorlska bakgrund alLmänt och GUI
Rudolfs synnelhet framfört
av Stieg Nordin och undertecknad
samt ned vålbehövllgt stöd av Sven
Stridsbergs diabilder av J29-or.
Därefter visades den nya video-
fllmen om F 10 på Malmötlden rned
den goda avsikten att få en lönande
försålJning av vldeokassetter, Hår
var ett 1ärnpligt tiIIfåIle att
hylla producenten Sven SJöhoIm och
hans medhjålpare Sven Strldsberg,
Bengt Gunnarsson, KJeII BrltmelI,
Nils-Ärne Nil,sson och Jan tlaernbelg
ned ett lnramat Drakenfoto.

Sen kom vtsningen av Gul Rudolf ned
fotografering och frågor tllls det
hela var slut vl-d lunchtld och
henfård .

J 22 Röd Kalle
Före den stora dagen med rnarkkÖr-
nlng den 29 oktober, flck
J22-gänget "lägga på ett par kof"
för att hlnna få Röd Kalle färdlg.
J22-gänget är en s-mannagrupp Iedd
av Nll.s G Andersson och kanraterna

Från F 10 Ttaditionskommitt6s
F LYGP L A N. M AT E R I ELG RU P P

Sten Mårtensson. Nils-Erik
Iwarsson, östen Jönsson och "plåt-
slagaren" Nlls Roos.

Bertil Biäre klar för taxning

Efter markkörnLngen den 29 oktober
tyckte BertlL BJåre att höger broms
tog såmre än vånster. Röd KaIIe
ftck vtla sig några dagar, nen
onsdagen den 4 november flck under-
tecknad äran att prova brornsarna.
Då passade vl på att tåta den
"gamle" divisionschefen på 2.dfv ,
Ove Milller-Hansen, kånna pä J22-a\
igen ned ett rnarkkörnlngsvarv.
Efterät kunde alla se en "för-
yngrad" Sklammel Miiller-Hansen, när
han berättade att det behövdes bara
några meter, så var det precis som
under Jzz-tLde . "Det sitter I
ryggmärgen ännu. " Instäruner.
Nu konserveras rnotorn och för-
gasaren och Röd Kalle placeras på
domkrafter I ett lnre hörn på
"österrlkehangaren" . AIIt med land-
ståll sfunktlonen nåste ses över och
Justeras, Sen kan vi visa land-
ståI l s funktlonen för besökare.
vår sklckllge "pIåtslagare" NiIs
Roos har en hel de] plåtarbeten att
göra innan vi är nöJda. Två orlgl-
nalplätar från Svedinos cul E skall
återlåmnas före nästa säsong 1993
och dårmed avsluta 1åneåtoärderna
för oott ,
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vid F 10 Tradl t ionskomml ttäs möte
den 29 oktober diskuterades frågor
son Robot 68, Radarmateriel och
Fordon. FlottilJchefen tar hand om
Robot 68 och Radarmateriel för
underhåIl och förvarlng. Betr
Fordon beslöts att stödja arbetet
ned startbll,
wllhelnsson har "räddat". Start-
bilen år mycket lånplig att koPPIa
thop med ProJekt J29 GUI Rudolf.
Dårenot fann kommltt€n lnget skäl
att bevara robotlastbll och beslöt
att tcke stödja detta objekt. Betr
frågan on J29 nr 59 föreslog kom-
nittån att flygplanet P g a att det
är skrotfårdigt, Iärnnas till skrot
sedan flottiljchefen sett tlll att
ev anvåndbara delar sorn t ex vapen,
förarstol o dyl omhändertas '

Henry Ohlsson
Ansvarlg för fpl -rntrlgruPpen

son Bertll

Dragning i tävlingen från
Aktuellt F 10 nr 3. 1992
SVATEI: T TO ruÄSTN GRIPEN FLOTTILJ

Einar Persson, MalmÖ

Kurt Jonsson, Förslöv

Desaa prlstagare erhåller wa!
Aktuellt F l0 T-ah1rt, en
gåva, son t1llkolulIt enbart
genomförd tåvllng.

vI gratulerar vlnnarna
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