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l0 Kamratforening \*9
F Gul Rudolf

Från fpl-mtrlgruppen i F

PROJEKT
Medan vi väntar på motorn
från CVA - den väntas i oktober - går arbetet framåt med
montering av översedda och
godkända delar, utbyte av
roderlinor och andra regleringslinor, åtgärder på elektriska delar m m.

Provtryckning av hydraulsystemet har börjat så att kontroll av land- och nosställ, luftoch hjulbromsar samt noshjulsstymingen kan ske innan
motorn är monterad.

t 29

Öppet hus ordnadcs på fiirmiddagen lördag 20 augusti lör
medlemmar i TTT-klubben
d v s de som flugit nrinst
Tusen Timmar Tunnan. Ett
l0-tal medlemrnar med fruar
beundrade Gul Rudolf och
arbetet liir att få den flygldrdig
till F l0 Jubileumsflygdag
lördag 5 augusli 1995. Bertil
Bjäre, själv medlem i klubben
liksom Henry Ohlsson, kunde
tänka sig att inbjuda'tTT-klubben att närvara vid en provflygning under våren 1995.

Reservoff i Skåne (RiS) ordnade ett besök fredag 3 maj
med ett 20-tal resoff ur flygvapnet och armen. De tittade
förstås också på J22 Röd Kalle
i sitt plasthus. Som tack för
besöket utlovade ordloranden
att ett bidrag på 1000 kr skulle
lämnas till Eric Bjurhovds
Minnesfond for det imponerande flygplansarbetet till F l0
flottiljmuseum.
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IIÖSTTRÄFFEN

Henry Ohlsson
Ansv ur F l0 Kamratlorening
lor fpl-mtrlgruppen i
F l0 Traditionskommitte

NOTISER

VYKORT MED
J 29 F GUL RUDOLF
i luften kommer snarl. Konst-

JUBILEUNISÅRET I995
. F l0 50 år på Barkåkra/

nären Julius i Höganäs håller
på att måla Gul Rudolf lor att
bli motivet vid fotografering.

Ängelholm.

.
.

torsdagen 20 oktober.

Underhåll och nytillverkning
av vissa plåtdetaljer pågår
kontinuerligt. De fem J22kamraterna pysslar om Röd
Kalle och skyddar den med
plastduk mot vatten från läckande taklönster i den provisoriska lokalen i Ängelholm. När
J29 F Gul Rudolf flyttas ut til.
F l0 kommer Röd Kalle att
flytta in ilokalen över vintem.
Det blir sista vintern i denna
Ängelholmslokal. Nästa år
planerar kommunen att börja
bygga bostäder på detta område. På våren skall J22 Röd
Kalle också ut till F l0 lor
hopmonterin g och l'iirdigställande for taxning med egen
motor på F l0 Jubileumsflygdag.

DANMARKS-RESAN
24-26 augusti inställdes.
Endast 27 anmälda deltagare
av minimibehov 36 st.
Beklagligt dåligt intresse.
Resan verkade bli omväxlande
och intressant. Dessutom
subvention till medlemmar.

PROJEKT J22 Röd Kalle

F l0 55 år från starten
Bulltofta, Malrnö.
J

15 Draken 40 år sen fiilsta

flygning

.

på

1955.

Draken-orden 35 år gammal.

F l0 Jubileumsflygdag
1995
lördag 5 augusti med
J 29 F Gul Rudolf och
J 22 Röd Kalle.

