Från fpl-mtrlgruppen i F l0 Kamratforening

PROJEKT

t 29 F Gul Rudolf

Arbetet fortsätter som hittills med
samling onsdagftimr iddagar och
nermontering resp åtemlonteringav
olika delar efter översyn och godkända ftir flygning. Det är hittills
framftirallt hydrauldelar. Nu har vi
mtt en lösning på problemet med
nya hydraulslangar- från en hydraulverkstad i fd Tudor-byggnaden strax
intill. Pengarbehövs - så stöd gäma

med bidrag

till

Eric Bjurhovds

Minnesfond pg 64 63 52 - 5l

Motorn är på gång

i

Arboga,

hjälpappamtema skall bli godkända

och fram

iapril

kan

vi

vänta oss

transport t ill Ängelholm.
Katapultstolen är översedd så långt
Vi väntar på svar ang krutpatronen. Kan det vara samma som
i 32 Lansen?
det går.

Elsystemet håller på att överses.
V is s a re läe r måst

e

b).tas fo r gam la

nren det har ordnat sig

(

)

hittills.

Någon gång våren -9-5, om eft år
alltså, skall vi ha grepp om tid ör
Iiirsta motorstart, marklöming och

luft värdighetsansvaret, fl ygsäkerhetsansvaret, ftirsäkJ'ing. uttagning
av piloter mm mm.

provflygning. Men mycket återstår
Rad ion överses med hjälp av intresserade kamrater på F 14. Frågan om

innan dess.

Nu har i alla fall datum ftir FLYGDAC J 29 F Gul Rudolfbestämts av

kristaller och vilka frekvenser som
kan fä användas, konrmer att lösas

Vi mfute klara ut med Luftfartsinspektionen och C F l0 och Flygvapenmuseunl och EAA frägor betr

CF

också.
Instrunrenten måste kollas och godkännas med hjälp av F l0 instrumentve*stad och helst någon 29-kun-

nig instrumenttekniker.
En lördagftimriddag i januari sam-

lades hela 29-gänget

ftir

videohjälp

fi lmning av olika detaljermed

av Bertil lr,{almströn, Eslöv. Han
återkommer dels när vi skall montera styrlådan en vardagkväll med
hjälp av Sune Magnusson och
Jörgen Andersson fråntekn enheten
på F 10, dels när motorn konrmer
tillbaka och tas in i 29-lokalen. Sen
konrnrer Bertil alt dokumentera efterhand som Cul Rudo lfåterställes
ftir att bli klar ftir flygning.

MOIORN

Detblirlördagen den lTjunr
1995 underF l0 Familjedag. Se ny
10.

justemd tidsplan.

21

PROJEKT J22 Röd Kaile

FORDON

Nu står Röd Kalle torrt och skytidatl

Staftbilen kommer att återställas
lhmåt vfuen, niir BenilWilhelmsson

iett

"plasthus". De fem

J22_

entusiastema med Nils G Andersson

I

spetsen har under deCenrber _
lanuari byggt upp en regelstomme
och med hjälp av Ove "Skranrmel',
Miiller-Hansen inköpt plastduk tilt
ett rabatterat pris och klätt tak och
väggar. Det blev klart onsdagen den
I 9 januari (nanrnsdag: Henry) meo
inkoppling av ett tonluft saggregat,

som turligt nog kunde lånas från

F l0 nraskin- och värmecentral.
Vissa plåtarbeten fortsätter jiir att
ersätta enkla "utställningsplåtaf'

med rätt utformade

efter

orginalplåtar, sont skall återlämnas
Svedinos Gul E iUgglarp.

till

Eftersont ntotom inte kan stanas

med vingen ar nrontemd, måste
omkonservering ske nted runo_
dragning

ör

hand och insprutning
efterhand i cylindrama. Detta gjor_
des onsdagen den I6 februari.

Vår ftirhoppning är att platsfrågan
på F l0 kommer art lösas frantåt
sommaren i år när allt stabiliserats
efter de provisoriska liirhå llandena
som nu på vårsidan skall försvinna
efter ny- och tillbyggnatler av
stations- och hangarbyggnad nrm.
Ett litet höm så att vingen kan mon_
teras och visning av landställdsfunktionen kan ske liksom rnotorstart och taxning vid llöstträffen
torsdagen den 20 oktober. Ingenting ärju omöjligt även onl det kan
vara besvärligt ibland.
Med gott mod jobbar 22-gänget

I

den kyliga provisoriska lokalen på

Sockerbruksgatan på onsdagstörmiddagar- med avbrofi lören stunds
värmande fikapaus och genrenskap
med 29-kamratema.

äterkommer, så att den kan använ_
das vid motorstart av J29 F Gul

En gamnraI trädblrrrlspelare är över-

lämnad fiån F l0 Il och lörvaras r
ftirråd på F l0 i brist på nruseiplats.

Rudoll
Robotlastbi len litrvaras provisoriskt

tills en museiplats ordnas tillsanmans med robot Bloodhound.

Kommande projckt?
J35 Fl nr40, regnr 3555C)
Längst flygtid, över 2000 tinl
Tillhört 2.stnkonrp

ROBOT:mtrl

Använts på utställningar. Välvår_
dad, nymålad och onrpysslad av

Rb Bloodhound på "Lundbergs

pensionerade Olle Engdahl.
Avskriven och tilldelad C F l0
Förvaras i bergshangar Säve

backe" behöver ses överoch målas,
när det blir vamlt. Vi hoppas att en
erfaren kamrat pä F l0 skalt få uppdraget att med hjälp av några F l0-

pensionärer ordna detta iår.

Ar det tredje i

raden av

F

I0:s

svenska jaktflygplan, helt en ligt
Bertil Bjäres tankar och tranrtitls-

plan 1985.

Ett robotsrridsledningsbord är räd-

dat

till

eflervärlden och finns art
iF l0 Flottiljmuseum tack Ilenry Ohlsxtn
vare ett fntensi!'t och helhjårtat ar_ ,1ns1,
nlrlgrupptn
beskåda

.[1tl
beteavframfiiralftLennartRydberg. .lj.uditiorLslqtntmi

STRIL-mtrl
Viss lgc-ntrl är också räddat eftcr
tips och ftirmerlling av kn Bengt
Myhmran F I4 och finns nu ftirvarar

t en F l0-lokal i Torekov. Äverr
dena bevakas av Lennarl Rydherg i
samarbele nted kn Ulf petterssorl

ftirkommande visningsmöjligherer
r ett större flottil..imuseum.

e

i t., I0

