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PROTEKT t 29 F Gul Rudolf
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I li;rra numret av F l0 Aktucllt (2/96)

bcskrev vi den planerade llygningen
rill Arhoga lör tttellrrlantltting fre-

dag den 14 juni och r idare till F ,l

Ostersund lör deltagande i F- 4

Flygdag lördag den l5 juni. På

söndagen den l6 juni skulle Rolf
Rinrsby flyga rned Cul Rudolf och

fulla lälltankar direkt till Halmslad Ii\
Iyguppr isrrrng på llalrn:t.rd. tlrg-
kluhbars l-lygdlp på t lienrr idJ.tgcrt

Men de( blir inte alltid som plsnerat

Rolf Rinrsby tlög pl tiedagionnic-
dagen till Arboga i iint rader Slrax

elier Gul Rudolf landade Sk60 nred

pilot Urban lr1ören och tre funnan-
teknikcr, Jörgen Andersson. l-ars

Eriksson och Ralph llradil Visning
av mo(om Rl\'l2U skulle ske tör cle

medhjälpare som s\arat ldr den

omfattande reno\eringen a\ motorn,

sonr blev iiirdig till midsommaren

1995 efter trå års arbete. Men del

var många intresserade ute på llyg-
I?iltet lör att återse en Flygande

Tunna Cåvor utdelades till de

berörda. Strax fiire lunch stanade

Rolf Rimsby nred Gul Rudolf lör
fly gningen mol Östersund.

Rolf berättar:

Efier start från Arboga steg jag till
5000 rn mot Östersund. Fint vider
rned en del cumulusmoln På lägre

höjd. Anrnälde ntig så sntåningom

lör Surrdsvall (lonlroll. Var ensam

på l'rckvensen. Efter ca. 20 min
hörde iag Urban Mördn annäla sig.

Han hade stafiat elier Inig med en

Skrrt t rrctlltiranrlc \'åra -l lekniker.

l-Lrgnet viladc på frekvensen, solen

sken och J 29:an spann som en katt.

Lller en stund tyckte jag att det var
viil tysl Varlör jag ropade UPP

Sundsvall Controll Inget svar!

Flyttade kartan fiån höger knä.

Lärgst nere till höger, skYmd

bakonr kartan lyste varningslanlpan
''( ;ereralorladdning ttr litttktiott'
Kontrollcrade transpondem. Den

frlrrntrJ< I fi(r'"ttt SrtttJs\Jll bJrir

har en sckundlinadar, drs ser bara

transponders\ arct fiån flygPlanet

innebar delta att jag nu var fijrsvun-

nen. både på radio och radar. Sk60

ljck \ cta delta och gick ner på låg

trölLl lör all rpana eller ell e\ ha\eri

Spänd stdrlning ombord På Sk60!

t'nrler tiden planerade .iag ner på

låg höjd iiir att onentera nlrg.

Skog, skog och åter skog! Ntt

började flera instnnncnt atl lägga

rr bl a gyr0konrpussctl Ntt llitttlcs

även "l.ågt bränsletryck" lanlpan!

Irgcl roligl lärrgrel Villa rrröiliglte

ter stod till buds'l Visste att SVh(l
borde rara närnru'te flygplals. IIöll
nordlig kurs på kontpassen. Kon-

staterade strax att brdnslenlätaren
hörjatle gå ||rol ltulll l'()rsiikle rnil-
lysera siluationcr. Bör \arl balleriel

sonr börjar ta slut eller har.iag en

bränsleläcka? Såg SVEG långt

borta iväster men visste att banan

endasl var l(X)0 m lång. Skall jag

svänga dit eller fbnsätta nrot F-'1.

Konstaterlde att hrä slemälaren sl()d

på "0" sarnt att lalnporna började

slockna. Batleri slutl Dock spann

rnotorn lilflfärande sonr en katt.

Gjorcle bedönrningcn att; har tag
inte någun brän.lcläckir så sku itttc

st,ppal| varu någol nr')l)luln. Alltrå
fortsäu mot FRÖSÖN!
Under tiden bad Urban Mören

Srrrttlsrall alt kolla med fV radar-

slationer om dorn kunde se nägot

elo sotr kunde rarr J 2(r:ln. I lier

en stund nterltlelldc Sttn(ls\illl lll
lrv slril uppläckl ctl eko siidcr

f-RÖSÖN sont kuncle vara .l 29:att.

Slor lätlnad 
' 

Sk6()!

Jag konr lianr rill I'RÖSON och

bestänrde tnig liir att lantla dirckt
utan några knrsidullerl SPanade

etter andra flygplan och svångde

upp på linalen. liällde trt landnirrgs

sliillet och kolllde att banan rar lr
Kollade att landställel \ar tllc och

låst. Iran. inga lanrpor lyser -lrg
drrr i spaken "nödlällning at'

landningsstä11". Sagt och g.ion I

Näsla rell€klion är: "l)in jrir'la åstta"

Landställslarn poma kln räl intc lysa

onl balterie( är slul! Dessutonl kan

nan kontrollera att sliillel iir utc genoln

att känna elier på ] st stnå ntekaniska

lappar som 1:ills när sliillct iir rrlc
och låst.

I.andnirrgcn gick bra

Noshlulsstyrningen lirngeradc intc

varliirjag tog nrig in till plallan nrc(l

hjälp av bronrsanra. Såg inte att brand-

bilar åkte bakonr nrig då jag liicklc

hydraullvätska. Kupe och pusl och stinrl

När Sk60 landadc kastadc sig Ralph.

Jijrgen och l.assc öler trtaskitten

Iiredag c.nt! I:lygdag på ltirdag.

l'jf ('l-'4 lessctt, ingen (iripen

inrorgon och J 29 trasig.
Lasse började undersöka el-syslsnrct

och Ralph och .lörgen gick På

hydralsyslemct och ålersliillarrdcl

som krävdes elter nödliillningen av

slällel.
lJrban beredd atl llyga ner lill

'r rill fltgklur l)tlugktill l9ll)
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Irrrkripirrg rliir l:l) g\ itpcl|l||uscel

l)l()cl,ill lilr)t ert Dy gerreralilr Vtil
l7 li(lcn lolstaleril(le l-asse ln
!ereiirtof0 \ar I SL och att lclct
rrr,istc liggl I cll hitelstR)ntsrslii
\rr(l lrirl\ ölta kundc riprorlii[r
nrolotrr och clslstcnrct. AIlt litrrg
errrlel l rc noirla lelniLer och l\ å
glirrll lirrare krrrrrlc lrcd r isst beha
sptsir ntirklug plt lokirl ii)stersund!
I lygtlagerr oeh hcnrllygltingen pI
lotLl,r!crr råll.ltle irrga problent (irrl
l{rrtlrll spinrrer nU lera äter so t ctl
lirll ocll illgit korrstigl lalrprtr
ly:cr

li,,ll l(rnr.lr) fJ,,r.lc llll,ul'l)\ t\nlrb
\ rrl Ilallr5la(ls l:lygLlubbars l.lygtlar:
p,r siir rtllrgse licrlrirltlagcn dcn l(r junr

r)rerl 5tl11 {)clr lundrring pil l: l0
\.rrr,r ,rr r,lr;r rlrrltrr.:.r,', lr ilrtler.c
rir(lc kn trittrr i ll1r.:plarrgärrget

' t , i | | , I .. r r 
1 

r 
I ' ,), ir rrr\ ixli t rul R uJ,,ll

It()ls sol(lal]

Krrrrrr.utr'.'r|l i l,r0jekt (irrl Ilud0ll'
\lr)rlil(lcs ll5(ll.ucl) ilerr Iti jrrrri 1li
I l0 r llV s.rlcrr tiir cn lcsrlig pre
Irrr,rrr r.rrir,! .rr rlcrr ;rrst l,rrrlrg.tull,l.r
r itleolilrrrcrr '.1 2() lrrrruun lllgcr
r!cn' llcrtrl \lll|lrstfiitlr liån I:slrir
I!tr l,rgl ncr otl()ligt Dtlckct aIbctc

". lr ti,i lirr Ll.'lrrrrr.rrl,rri,'rr.n rc:l.rr,
rcnrscn a\ (iril Itu(loll liin llii lt
rrrgen l)d \l.rllterr inliri lr)')2 ttll
lro\lcl lr)')5 !lirr l. l1) I lyg(hg
.\llit t)cllc re\ulllllct \tr t)cl,el
l)eliit n)ed itctiotr. \ackrit biltlcl trch
ttrrt.tk \l)r lr't rirr,lclrrll rj,'lrrrrrcrr
lirtoll \it!ot litI alll lrrrlritu,
lrcrir rrlt.r r c

own. (irtl Ru&rll llrgklur liidug
1 5,6-t)6 i sillÅup tnal nortk F - 16.1

,xh.l,l 37 ,'iggcrt [' 4.

ntthln I'ik,tcn Rol/ Rinslr',.
) IlLut itt lrån Englrunl i h&gruntlen.
'Iit tllhrittun I 7,'8 -96.

l:fi€r ctt kon sonrrnaruppe hå ll
strillde dc llesta i "gängel" upp den
l7 ;uli, då (iul Rudoll förevisades
bdde på nrarkcn och i lulien fiir ilyg-
rungdonar fiån både tJSA, England,
( rnada nr fl vid lAt'E besiik på F 10.

Firrberedclscr inlör bussresan t ill
Ir,'lllrJ u (lcI lh.lE illtgltsti pågick
in i (lel sista. F.tt extra uppdrag
begirdes frän Saab, nänligen att
på tors(lagen dcrr l5 augusti llyga
ttll I inktrpirrg uclt lörcrr:u J 2,):rn
till5rnrnrns rcrl ller anJra Sir h-
lpl r id eu internarionellt llyg-
synrposiunr. Un Sk60 slälldes till
lörfouantle a\ [ F l0 nred pilot
och tre frir illiga 29-rekniker.

R,rll Rrmrhy gJordc cn irnponerandc
flyguppvisning (lörsrås) och lick
även nöier och äran att lä skaka
IrarrJ rrrcJ Jcrr bcrorrrdc l-drlattarel
nrcd egna tlygupplevelser från 2:a
\'ärldskri!:et. Piene ('loslerman.

Ilela llygplanuänget, utom tre Iör
scrvice a\' (iul Rudolf och pilolen
Roif Rirrrsby lörstås. åkre i buss ril
l'rollhättan på tiedag tin den l6
augusti. hlter hdnltning av kanrra
terna på l rollhärrans flygstalior),

llringu "llrgplunli)ttut"'liir (iul Ruloll liån iit t,ntuttningsh",;g",?,1 ti
prthlikplut pri liollfuitxtu 17 llt,'8 96
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blev det studiebesök på Voivo Aero
(-orporrti.rrr. Rcsoket hatle lcjn rrcJ

lats av vår i-rirre ordliirande, Mats
llugosson. sonr är'en ordnat rned
sponsornredel f-rån Volvo t ill
Projekt t irrl Rrrdrrlf. På lrällcl hjrid
Vrlro på cn ltirrråmlig Iniddr! ulJer
värdskap av Mats Hugosson och
hans huslru.
U\ernrttIing skedde på l- 7 Såtcrrb..

förrnedlat av C- F lO,tordf ör' Kjell
Ofr erherg. endasl r/-trmmas hus\resa

I ör,Jag och söndag den I7.l8 aug.
deltog vi rned (iul Rudolf i flyg-
dagsprogramnret och alla glorde
god nrarknadslcirin g nred ftirsälj-
rring av T-shirt och r l kort rnnr.

Vädret var soligt och rannt.

En 50-årsträlf hände under dessa

flygdagar. då Ingvar Fnsk 'l rollhättan
oclr ttyligen pcnsioncraLl från Volvcr
Flygmotor flck tillfälle att rräffa
några forna kamrater ttån Bulltofla-
tiden i Malnrö 19.13-19.15 och
Ängelholm t ill 19.16. Kamratema
var Carl Malrnberg. Gunnar Kvist
och Henry Ohlsson.

Elier Tr,'llh.rttlrrr hlc\ Ll(r ('n ilrcn)i.
vecka inliir l:lyg\apnels och l- 5

70'årslllgtlag söndagen den 25 aug
Gul Rudoll lliig t ill F 5 på torsdagen
fiir tillftllc till trrnirrgspr,'grarl l'trr

Roll Rinrsby och rrppställning till
:ouJctletl. Jå kattrrrtcntu åkte hu's

plln r isailes i lulien. lloll Rirrrsby
gjordc cn lin lllgrrpprisning rrrcrl
(iul Rudoll inliir 70-81) 0(X) besiikarc

n,ltt I r yll.l tr h uttr Att nu,l &'ll
Ritrshv alicr lltgullltt isningt,n på
F 5 len 25 ugusri 1996

50-årstriillin ned Bullto/ia-kutu'.lter pö n o höttqns.fl|'gpluts
li)rLlug 17 uugusti 1996.

till Ljungbyhed. Redan tidigt var
många flygtlagshesdkare på pång till
flygltiltet. Vädret blev eftcrhantl
bäftre och bättre. Många veteranflyg-

Vid FIFS (F lyg ltiltsl ngenjiirs
Förening Syd) 3(fårsjubileurn och

trärlagrrs kurs nå FKS I lU !r'rr(lrrr-
{örde "Gul Rolt'' flyguppr isnirg på

liedagen den 20 septernber irrlilr etl
l1l0-tal intresserade inkalhde lling

Vatl giir vi rrnder htistelr i ur r altl..
på beslut onr liarntidcn'.)

(iul Rudoll'fär iiversyn på en hel
del saker enligt l)-sen'ice och r issrr

annrärkningar åtgärdade

Niista tilllälle lör " mån atls llygnin g"

blir torsdag den l? oklober då

Kanratfiireningen har sin IIOS l-
TRAFF på F 10.

Irtttler ttorettthct ur.h rlctcttthct ltltr
(lct endast nrånadsl)ygning. onr inte
något särskilt uppdrag konrnrer.
fl)gutskotlel har bcslulat all a\\'akla
tned plarer ftir 199? till lcbruari nrars.

då liinrtsättningarra bör ha kl nlat.

*--_

F'*':;



ttlr
E

I Il(lar 5r)nlllilllil)ir(ler'lir llilr I(o(i
K,rll. rrrll,rt' lr ltf Ill\(tk,t.tLlcn lt,
l| ran,t(l\||l()l0rL()r I lu .Jtrlttrs I lltuitttdcr
Itrr tillsirrrrrritrrs rrrcrl .l 22,giirrget
.,trltiitl cll ttr',tr' ||r..1 IJt,rrrr Srr.rllt.l
nu\iuiu)(lc iiglre trll Srerlirros bil
oclr lilgrrrrrserrrrr I ( lgglarp, oclr
klitltt ltl ! tllil attlrrtlcr sitrrr sklll skc
rlc(l latit(lc origirrlldelar lian J 22
( irrl lrrrL

PROJEKT I 22 Röd Kalle
22185

lilrr | 5 orrr hangarplats rrrnr. l'å l: 5

1rrr1r1111,111(s111r rr.lr lirr:ta 1,ir5.,1.,,tt
llrolorslarl trc dagar l'iile llygdagetr.
K,'rs1s,'11 .,r lrjrrllrrlrlr5;11-111 ; 1,1 1,'1

lt,tt||||g,t\ tilrt)l g l'å !ril.ct lii nlör
publikslakctct av piloren .lulius
Ilagrnder. Allr lirngerade bra

l l) gdagcn på l.ltrngbyhed blev .ju
r cr kligen lyckad.

I)enna liirerisning ar l{ijd Kallc
r t,l l.rrrrirrg blcr sirrrlolrkt .lcl .rsl.r
liir läng tid fianrät. Vingcn tnontcradcs
av fi)r transpon på en lustbil och
kroppen på en annar) lilibaka till I l0
Nu står Rötl Klllc i llrtrrljrcrk:rirricn r

lvä delar. Motorn kan inle stanas
och kriras ulan llåste konseneras.
I ilrrlrie dclirr skall rnorrturas ar ocrr
älerlämnas. Elt vissr underhåll
konrmcr att ske och tillverkning al
saknade delar utliires i avvakran på

beslut om fiamtiden i bitrjan av 1997.

Intresse har visats och ftirslag liam-
förts om arbele med Röd Kalle till
lJygr'ärdigt skick ned niljonbelopp
i sponsonnedel. Återstår att se

längre liarr under vilka lörutsätt-
ningar detta skulle kunna ske.
Rutl Kallc kan i allu lall lör rsas i
det skick flygplaner befinncr sig inu.

tlenry Ohlsson, Sekr

Notiser
Medlcrlsantalel har cltcr tidigare på-
minnelser iikar till 11,17 lrols arr cä 2{)0
har lällit bon l-lera karnrarcr har blirrr
släI(ligJ ntc{llc l tur gc tlnl hctill
ning av 300: kr. I)elta har biittrar på
tlct ekononriska liget.iust i är.

'l-shin nred "'lirnnrn llygcr igcn" år
slulsåld ulorlr nägra 1å srorlek S.

Vrssa rrrcijliglteter t ill anskallhing
lrJl irur,rt lrCll llrrrrs iil rU Kor)tilktJ
sekr tel. 0.ll l- 122 02.

rrLttr .l )l llitl Kulfu k)r in rtll
lru At t ll! u lrLnli)r puhlifun

rtll lt,)ut'r l.n utlJ lttlttt tJtt,r
gt,unliirr q4fi tg.

Irrt,'r ll1p,l;rrcl |l I : rletr J5 rrrr..

\kc(l(lc c intcr)si\l trbclc nlcd l{ixl
Kalle l)err gerrr,ttgacrrde I irrgcn
\lllrr nråntl Lilrt och nrontcradcs a,
,'ilr lrl,r, cr ;r.l... i :t lt,rlr)lNrtitill trr!
l)(ll,r,U ll tcrit ctt lltl)rr'\ll k,'l5l-
sllchc ltel slittr rarjc gång på ring
I'trlt;rr ," lr lnl,,elr irrr,ltt ill\lltlnil!s
tlcllr l)llneritrg aI trat)sporl i)ch
crlirrdcr lrg tlIrtcricl och klancckerr

till rlc garrll :rcrsl,b;grlcrna pll
liugrjr (l().18 llJl5)
Irrli!t tts(lil!ntorgorr rrrcd båtcrr tjll
Itiir:cn oclr besoL rid plltscn dlr
K.rrl \il tr l7l5 ti ldc pa cll sjo-
.llrr rrrclllirr rilrrrslar oclr srerrskar
{lotcll i llinz rtreil brrliö och rlans
()|r\(IiMI)()rit()|I trll Stra lsunrl liir
l'. ','1 .r. trrlrrr.rrlrr.t(l rlur l).trcllr.r
ttll l(rrstot l li)r iill \c l)ll stii(lc|l ()cl)

;rrlrrlrrlrlrrlerr l lcrrr rrrcd nlir

l.rl.rrJrJrcl pa .2 tll J5 rrrirr Ater
A ngellrollr iid l-tiden.
lJ,'krin! Lrclt hetllrring ar g,)5.- per
person irlubbclnrrn senast 25 okt.
till (',,\ll-resor, pg 27 -i8 88-8.
llc:ebrr':r itr r. c\ litfrrr lllr lcr lcl
( j-I1I rrrrr i5 rkrullirrrll cllcr o-lll-
8-i9 8tj (dagrid), And"-rs Nilss0n.

l:(ir K antrat liircn ingen
Ilctttl Oh lssorr, Sekr

JULRESA 3-4 december


