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Från fpl-mtrlgruppen i F l0 Kamratforening

PROTEKT I 29 F Gul Rudolf

dagar före årsmötessöndagen fick
r r låna en tilllälligl och provflyg-
ning kunde ske liedagen den l5
mars. Nu har vi tått lölle om att
1å en ör'ersedd och godkänd fall-
skärm trlldelad från materielverket

FMV.

Piloten Rolf Rimsby måste flyga
in sig med fiilltankama tyllda ftir
att vänja sig vid den stöne tyngden

och kanske något annorlunda
flygegenskaper, även om dom är

tomma vid flyguppvisning. Men
vill piloten inte llyga med fälltankar
under flyguppvisning så är det

relativt lätt att "iålla" dom och

den tekniska personalen är heredd

att ta emot dom.

Ängelholms Flygstatron hade
"öppet hus" lördagen den ll maj.
Även F l0 medverkade med

visning av AJS 37 Viggen och

räddningsbeftil och flyguppvisning
av J 35 J Draken kl. 12 med

lngmar Axelsson vid rodren.
Några av 29-kamratema ställde
också upp och bogserade Gul
Rudolf i regn till visningsplaltan
vid flygstatronen. Det blev
uppehållsväder kl. l0-15 men

råkallt. Trots vädret kom en hel

del nyfikna och studerade Gul
Rudolfoch köpte T-shirt med Gul

Rudolf på bröstet.
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På årsmötessöndagen den l7 man
inträfläde ju ett beklagligt haven

av startmotom. Men redan daqen
efter lick vi det glädjande besledet
[rån Fl yg vapen m useurn. Nl a lmcn.
att en oanvänd startmotor skulle
komma.

Den nya startmotom monterades
på motom i Gul Rudolf . \'id lorsta

startft;rsöket den l7 april märktes
ett bättre och snabbare startfiirlopp
än ftirut. Två pror fll gningar gordes

av piloten Rolf Rimsby utan

anmärkning.

Renovering av t\'å fiilltankar har

inneburit ett storl aöele fiir våra

frivilliga tekniska kamrater med

hjälp av våra anställda med 29-
erfarenhet. Slödet lrån flott iljverk-
staden är både slort och nödvän-
digt. Det ställs ju hårda krav fijr
att dessa gamla fälltankar skall
fungera som nya.

En transponder har lånals och mon-
terals i flygplanet ltir att upplylla
modema krav vid flygning. Detta
har genomftirts av vår radio- och
telespecialist Lars Enksson på

flottiljverkstaden.

I januari hade vi ingen fallskärm

och visste inte när vi skulle få en

godkänd till Gul Rudolf. Men två

l'lnnering pågår ltir llllt inftir llyg-
ningen till CVA Arboga tiedagen

den l4.1uni, där rnolom skall
"visas" ör våra medllälpare dlir
och törhoppningsr is rnånga andra
intresserade.'lackgåvor lämnas

till dom som renoverade motom.
Servicegrupp om tre utvalda lår
flygtransport i Sk 60 med pilot
från F 5, nämligen Per Cederqvist.

Gruppen måsle inte bara giira den

vanliga servicen utan även vara

beredda på stöne insats t ex

däckbyte.

Vid lunchtiden fonsätter flyg-
ningen med f;illtankar mot [: 4
Östersund lor atl ev göra en prrrv-

uppvisning på ellermrddagen. På

lördagen den l5juni har F 4 sin

7O-årsflygdag med stort deltagande

av olika flygplan. J 29-an fl(ig i

många år på I'- 4, så del bör bli
uppskattal att få se och höra Gul
Rudolf över flygfällel igen efter
rnånga års bortvaro. Vi hoppas irlt

många vill köpa 1'-shirlen nred

Gul Rudolfoch även den nya
rideofilmen orn (iul Rudolll Metr

ett tint flygdagsväder bijr fiirut-
sättningama vara goda.

På söndagen den l6 juni sker
återflygning med fulla lälltankar
liir att om det slämmer med väder

och vind, prloten Rolf Rimsby
skall på hestärnd tid göra en flyg-
uppvisning över [r l4 llalmslad
vid llygkluhharnas tlygrlag. innan

landning på F 10.

När ni läser detta vid nridsom-
martid. har GLrl Rudolf gjort sin
längsta flygning hiltills. tiller
översyn lår (iul Rudolf vila sig
och våra kamraler ta ledigt till
slulel på.iuli.
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Nästa stora flyguppvisning blir i
'l rollhättan den l7-18 augusti.
Även studiebesök på Volvo Flyg-
molor ftir hcla 2g-gänget skall sle fie-
dtgcn drn lo augusti. Örernattning
är redan planerad på li 7 Såtenäs
på billigaste särt och möjligher art
samla hela gänget på en mäss.

Redan vcckan efler. alhså söndagen

den 25 augusti, är det dags ör der
stora flygdagen på F 5 Ijungbyhed
då både Flygvapnet och F 5 firar
70 år. Planering pågår ftir deltagande

med Cul Rudol[. Alla som missadc
llyguppvisning söndagen den l7
mars har nu chansen. Några uppgifter
i övngt linns inle ännu. Följ infor-
mation eflerhand iolika tidningar

Arsmötet
Söndagen den l7 mars ftiregicks
av fiirevisning av flottiljmuseet och
därelier t ill hangarplattan nedanlör
kanslibacken fiir att se och lyssna
på våra museiflygplan. Omknng
150 medlemmar njöt av det sköna
ljudet från motom STWC-3 i J 22
Röd Kalle. Men ftirhoppningen pä

en flyguppvisning med J 29 F Gul
Rudulf grusades. Motorn ville inte
starta. ERer en kort undersökning
kom beskedet: "Startmotom vill
inte ldngre. Bye behövs". Besvikna
men örstående gick alla liån den
råkalla hlåsten lill värmen imatsa-
len, där söndagsmiddan smakade bra.

l:örsvarsrnfo lämnades av C F l0
öv Kjell Öfverberg om fiamliirallt
ÖB:s ftirslag till liirändnngar inom
Flygvapnet och osdkerheten om I l0:s
framtid även om det verkar positi!'t
i många avseenden.
Årsmötet i den mycket väl$,llda
Instruktionshallen genomft)rdes
snabbt under ledning av ordf öv
Klell Öfverberg. Den ekonomiska
situationen diskuterades med an-
ledning av hl a det låga medlems-
antalet och höjd medlemsavgtft eller
inte. Beslutet blev att bibehålla
oliirändrad mcdlemsavrift 20:-rår
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PROTEKT 122 Röd Kalle

Underhålls- och renoveringsarbetel
fonsäller. Etl ftirnämligr plålaöele
har gorts ännu en gång av Nils
Roos med en ny sidoplåt på viinster
sida vid frirarplatsen med ett infällt
handtag, helt enligt originalet.

Mera plåtaöete finns och fortsätter
efterhand.

Röd Kalle kommer att motorköras
igen i slutet av maj.

Tillverkning av nya delar efter
lånade originaldelar fiån Gul Enk
i Svedinos bil- och flygmuseum,
Ugglarp, sker efter hand fijr att
önskade originaldelar skall åter-
lämnas till hösten.

Förarstolen har
vant urTnon-

terad ör re-
paration av en
mindre skada.

Sponlåsnings-
mekanismen
har nu repare-
rats efter till-
verkning av
nya delar.

eller 300:- som ständig medlem och skall spridas till alla politiker.
och uppdra åt styrelsen att bevaka Valberedningens ftirslag ftiljdes
utvecklingen. helt av årsmötesdeltagama.
Styrelseledamoten Eric Hägelmark Efter årsmötet smakade kaffet bra
redogiorde fiir ett av honom utar- med "eftersnack" och medlems-
betat "Uttalande av F l0 Kamrar service imatsalen Lergöken lore
fiirening" ang F l0:s betydelse ftir hemfärden.
Sydsveriges lörsvar med avslutning
"Alla skäl talar liir F 10". Uttalan- Henry Ohlsson
det godkändes med acklamation Sek

Styrelsen
Ordf Öv Kjell Öfverberg (ett år)
I .vice ordf Bertil Bjäre ( 1998)
2.vice ordf J ulius Hagander ( 1998)
Sekr Henry Ohlsson ( 1998)
Kassör Ann-Christine Rydberg ( 1998)
Ledamot Eric Hägelmark (1997) vice sekr
Ledamot Fdir Claes-Göran Bringdal ( 1997)
Ledamot Mj Carl-Johann Radetzky (1997)
Ledamot Bengt Gunnarsson ( 1997)
Suppl. Övlt Rolf Rimsby, flygchef flygutskotter.
Suppl. Sven Sjöholm
Suppl. Bo Alfson, nyval
Suppl. Lars Eriksson, nyval
Suppl. Monica tlillding, nyval
Adj ledamot Birgitta Sommelius (medlemsregistret)



Kamratföreningens verksamhet 1996
Årsmötet beslöt enl styrelsens förslag tlll planerad verksamhet 1996:
. Resa till Berlin l5-19 maj
. FV 70 år, F 5 söndag 25 augusti
. Hösttriiffpå F l0 prel torsdag 17 oktober
samt prel. verksamhet ftir 1997:
. Ärsmöte söndag 16 mars
. Resa maj4uni t ex FVM, Malmen
. Ev l0 personalfest?
. Hösttr?iff tondas 16 oktober

Notiser
RESA
Ny resa, 28-30 sept 1996.

Vill Du se Finlands Flygmuseum och Sveaborg i Helsingfors,
på hemvägen Flygvapenmuseum.
Boka senast l5 augusti 1495:- per person i dubbelhytf.
Sek F l0 Kamratfiirening
Pg 57 46 95-3.
'tel. 0431-122 02 eller 664 03.

HOSTTRAFFEN
Boka in Höstträffen torsdag l7 oktober prel kl I l, örevisning,flyg-
uppvisning, änlunch, aktuell info om F l0:s framtid, medlemsservice.

FVochF5 70år
Söndag 25 augusti F 5 Ljungbyhed FV och F 5 70 år.

Program kommer på affischer och i tidningar.

Äldsta medlem
Kamraffirenlngens ildstr medlem 93 år i juli månad.

Ebba Schyberg, Ängelholm.


