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Från fol-mtrlgruppen i F 10 Kamratforening

PROJEKT
Restaureringen har fortsatt som
ftirut med genrensanlt arbete
på onsdagar kl 9- I 2. Därutöver har många åtgärder &iorts
på olika håll, eller håller på:

.

För att lösa problemet
med krutpat ronen t ill katapultstolen, har vår medhjälpare
och kamratföreningsmediem
på SAAB. Torhiörn Dah lherg.
ordnat med provskjutning av
krutpatroner liggande i ftirråd
och av själva katapultstolen.
Det verkar lösa sig.

.

F l6lM, alltså måldiv
på Malmen, ordnar man med
patroner ti ll huvudskjutningen,
På

eftersom 32 Lansen råkar ha
likartat system.

.

CVM har lovat att ordna
med nytillverkning av fallskärm, fastbi ndn i n gsremmar,
nödpacke m m.

.

lnslnrmenlen har kollats
på F l0 instrumentverkstad
och delvis bytts ut (inköpts)
och är

lill

största delen klara nu.

.

Motorn kommer till fr l0
från CVA i slutet av mars efter
"sponsrad" översyn, klar ltir
montering.
Kamråterna i 29-gänget har
bytt ut och provat nya hydraulslangar av många olika dimensioner och längder. Landstället,
nosstället och luftbromsar är
provtryckta. Styrlådan är
monterad på plats. Översyn
har skett på vingens roderlinor
och trissor m m.

t 29 F Gul Rudolf

CT, ldir Claes-Göran Bringdal,
har med posiliv inställning och
gcnom ändrade planer lör arbetcn med 37 Viggcn, gelt klarsignal till en hangarplats i 1184,
också kallad TV {t illsynsverk staden) från början av mars.

Ett stort steg framåt i arbetet
togs fredagen den l0 mars, då
flyttning av Gul Rudolf skedde
med hjälp av duktig personal och
fordon liån F l0 verkslad under
ledning av kn J-A Andcrstetit.
Färden genom Ängelholm leddes
av polisen och filmades både av
Kanal l-team och vår dokumentärfilmare från Eslöv samt
Ängelholms Lokal TV.
Vingen monterades onsdagen
l5 mars. Kroppstanken. vingspetsar, roder mm kommer sen
Motorn väntas i slutet av mars.
Sannolikt sker montering i
Svedulf-hangaren (vid civila
flygslationen ) och ltirsla m0lotstart så snart som möjligt.
Mycket spännande!
Projektledaren Stieg Nordin
kommer säkert att behöva öka

arbetsinsatsen av 29-gänget lill
mera än onsdagfiirmiddagar.
Piloten skall rekapitulera allt om
J29-an och börja markköra prel
under april månad Iör att vara
1O0-procentigt lörberedd på provflygning en vacker dag i nraj.

Dokumentärfi lmning och intervjLrer, som ju redan har påbörjats
av en medlem i SFF' Skåne,
kommer även att ske för Kanal I
av Peter Billing.
Första flygfotograferingen kan ske

vid provflygningen med Gul
Rudolf fiån säkerhetsflygplan
Sk 60. Men ett foto av konstverk
med J29 Gul Rudolfi luflen,
målat av konstnären Carl Julius,
linns redan som vykort.
Mycket stöd behövs liån Ii l0 på
olika sätt och kommer säken att
erhållas också.
Många frågor och problem
återstår att lösa 1ör att klara
målsättningen: Visa världens
enda J2a i lullen på F l() llygdag lördagen den 5 augusti.
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Transport av J 29 F Gul Rudolf från lokalen
på Sockerbruket genom Ängelholm till F 10.

4.=,

PROTEKT

t22 Röd Kalle

Riicl Kalle har slått iplaslhusct scn
r rnlcm ()l 91. I)c lcnr i J 2l-gängct

I{iid Kalle blir kvar i Ängelholm
liit komplcttcringar och undcrhålls-

har länge ijnskat llytta tillbaka till
sin "ganrla" lokal. dvs så snart som

arbete

.ll() I-(iul Rud,,ll llytlirt ur rtll f lr).
Sii skedde fiedagen clen l0 mars.
.l 22-giingct har också

hittills på

onsdagsliinniddagar underhäll it
och kornplettcrat t ex mcd nya
plåtdetal.jer. [)omkralle r har liirscll: rn((l hlul liir utt kunru lätllrc
rnorrtera pä vingen. I)etta skall
proYas så lbrt Riid Kalle flyltat in
i den biittrc lokirlen.

till slutet av maj

flyttning

månad, då

I Svedul f-hangaren
beräknas ske. Montering av vingen
och hopkoppling av alla system
liir all kunna köra mt'tr-,m och a lla
andra lörbcrcdclser liir taxnrrrg lör
cten rn',1{'r frå I: ll) l'lygclag måslc
skc. kansku undcr I l{):s 5cmc)lerpcriod. Målsättningen är klar.
Overraskningar måste J 22-gänget
vara beredda på men hittills har
aliting ordnat sig.
tiJ

DELPRO'EKT STARTBIL
Startbilcn har stått i garaget på F l0 sen Bertil Wilhelmsson tog
initiativet atl rädda den till F lt), där den är rcgistrerad. Den behövs
.iu lill starl och bogsering av Cul Rudolfmen översyn, reparation a,
tlaket, kontr0ll av generalorn och allmän uppsnyggning måste göras.
Iin ny medhjälpare har ställt upp, pens kaptenen Erik Persson.

llan höll på med bl a inkiip av bilar till F l0 under sina
sista år på Ir 10. Med posili\t hemiilande trån olika håll
på F ll) har plats liir rcparationsarbelct ordnats.
Slarlbilcn komnrer siikerl atl vara klar
ln()lorstarlen ar' (iul I{udolt.

till

tiirsta

Irrir lf l-mtrlgruppen i li l0 I raditionskornmittö
I lcnry Ohlsson. Ansv repr och sekr Ir l0 Karnratliirening

Var l{iid Kalle och (iul Rudolf
skall fijrvaras eller flygdagen
undersiiks och blir löst under
sommaren.

lJtnyttjandet av lokalema på
Sockerbruksgatan i Angelholm
med stijd och gott samarbete med
Ängelhohns Kommun sen 1987,
är slut då Röd Kalle flyttar ut till
F t0.

