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I l: l0 Aktucllt nr J/96 avsluladc

lrg urlikeln mcd nist trlllällc liir
"||tat:utlsllygntng" 

"ktrllc hli rurs-
dag den l7 oklober. Denna dag
samlades ca l3{) deltagare lör att
.lels sc på J 12 RöJ Kdllc i tlouilj-
r crhslrrrlcn, dLr r åra "J22-kumrarer

visadc och berältade och dels
besöka F l0;s fina flottiljmuseum,
rlir löreståndaren I cnnart Rydbcrg
guiJadc. Alla samladcs på hangar-

ll llan till 'gtmla tredje" lör alt sc

pa I l(, lr Uul Rudolf ftire phnerad
llyguppvisning. Vädret var disigl
och lågr moln. Piloten Rolf Rimsby

'vrr pä liänsteuppdrag men vår
rcservpilot Bertil Gerhardt från
'I IrllS, l..jungbyhed ställde gäma
upp rned hopp om tillfälle till
llygning. Men iche. I)uck stanade
Ilcnil murom uch körde ut till strrl-
banan. ilär Ciul Rudolf nästan
liirsvann i grådiset, innan Ilertil
konr lillbaka oeh hupcradc motorn
Nog var en del av kamralema lite
lrcsrikna mcn nrgra sa med känslz'.
"Dct var härligt att höra l.tudet i

alla fä11." Bertil (ierhardr avsliijade
vad han lyckte etter sin mark-
kiirning: "Vad skönt dct här va!"
I lärligt lör alla kamralema sorn
jobbar rned Ciul Rudolf och gäma
5tällcr unp lör atr hcsölnnrlc kamra.
ter skall fä trevliga upplevelser
och minncn rncd sig hcm. Vädret
rår vi .ju inte över.

Ja, ellcr detta skullc det återstå
"månadst)ygning" när Rolf Rimsby
kan boka in cn örmiddag. Då kom
en överraskande ftirliågan liån I:7
Kamratlörening atr få lägga sirt
årsrnöte på F l0 lördag den 26
oktobcr med ett löredrag om J 29 lj
Ciul Rurloll på kvällcn sarnr hcsök
på llottilimuseer på söndagsfiir-
middagen och sotn avslulning en
flyguppvisning. Vi är.iu alltid
positiva på F l0 och F 7-kamrat-
cma hadc lur, Rolf Rimsby ställde
också gärna upp (han villc ju ra

;iil.1'å |J"'Jil:"?; x,ifi il"fi I
låga moln med solen synlig ibland
vid middagstid. F 7-kamratema fick
upplera cn fin flygupprisning enligt
låghöjdsprogram som avslutning
på F l0-besöket. Och Rolf Rimsby
lick sin "månadsflygning" och var
nöjd med Cul Rudoll

Ett glädjande besked, som lättade
på vår oro lör den närmaste tiden,
kom i mitten av oktober månad.
C F l0 fick i uppdrag av Clhelbn
lör Flygvapnet att fortsätta med alt
stiidj3 315"1., med untlerhåller ar
J 29 F Gul Rudolf och J 22 Röd
Kalle och d:årmed även på bästa
sätt ordna med önaringen.
Dctta var naturligtvis vad vi hade
rälnat med nrcn heskedcr kom int"
lcindn r id budl:ermcjrer i I li gr apen-

ledningen. Det ekonomiska läget
ärju ansträngt, så inget är själr,-
klart ftinän klarsignal getts. Nu
lbrtsätter det fina samarbetet med
mtrlavdelningen ( flj verkstaden)
och basar delningen {hangar mm)
som hittills och vidare under 1997

Torsdagen den 7 november var en
riktig dag lör (iul Rudolt. Denna
dag utlördc L u li lansirrspckt ionen
den avgörande kontrollen av alla
olika åtgärder och utftirande lör
elt fijrlängt fl ygtillstånd.
Rcsultatet blev godkänt med berönr
ör elt fint arbete och väl under-
hållct flygplan SE-DXlJ. Ston rack

till våra pensionerade tekniker-
kamrater och våra civilanställda
kamrater på fljverkstaden.

Någon manadsflygning blev det inte

under november med Cul Rudolf.
Väder och möjligheter ftir pilotema
stämde inte och så måste läckande
ventil till luftbromsama åtgärdas

Men i december planeras liir om
möjligt två "flygdagar". Det behövs
både $r piloterna och Gul Rudolf.
Risken Iör läckande ventiler och
O-ringar ökar ju om inte flygplanet
hålles igång med flygning eller
enbart med motorköming.

Flygulskottet ur Kamratföreningens
stlr€lse avser ati i början på 1997 se

pä Inlressanta och lämpliga hiindelser
under lQ97 och ra ställnrng rill rcrk-
samhetsplan -97. För närvarande
finns: F l0 Kamratftirenings årsmöte

söndag l6 mars; 3.div I. l0 "gravö1"

lördag 5 apnl: Saab o0 år:öndag
7 sept; F l0 Kamratliirenings
hös räli rorsdag l6 oktober
Vilka civila och ev militära aklivi-
teter som kan bli aktuella under 1997

är inte klara ännu. Samarbete mcd
Flygvapenledningen kommer att ske.
Möjligen kan en flygdag i Danmark
bli aktuell.
Sponsormedel och flygdags-
kostnader kommcr att utredas.

Gul Rudolfstår nu i sin "gamla"
och rälta hangar, H 83, tills vidare.

PROTEKT I 29 F Gul Rudolf
29180 SE-DXB

5

s



PROIEKT I
-,rlh'-

I t22
22ta

Röd Kalle

- sf-öR€a,/, _

rt+ 9 tg
r,,4{11F" I --\tFia,\w

J 22 Röd Kalle får stå kvar i flottil
verkstaden i ett höm men Gul Rudolf
har lämnat plats ör en AJS 37

Vi ggen ftir översynsåtgärder.

Vid hijstträffen torsdagen den l7
oktober var det många medlemmar
som tittade in i flottilj verkstaden

fiir att se på Röd Kalle och höra
J 22-kamratema berätta om läget

och väntande åtgärder.

Lånade detaljer hån Svedinos Gul
Erik har monierats av och väntar på

signal under våren -97 fiån Bjöm
Svedfelt för återlämning och tack

fiir lånet.

Julius Hagander var hemma i Sverige

några dagar i november och ordnade

då att tre av J 22-kamratema åkte
till Flygvapenmusdum på Malmen
ftir att under två dagar få hjälp med

att leta efter saknade delar.
Personalen på FVM ställde helhjiinat
upp trots ett anstängt arbetsläge.
Vissa reservdelar kunde ftilja med
hem till Röd Kalle rnen en hel del

återstår alt finna eller nytillverka -

lor dyra pengar -. Det saknas vissa

ledstänger och slangar, som kan

ordnas ganska lätt men var kan en

oljetermostat till oljetanken och en

12-volts generator ordnas'/ Kan någon

ge ett tips? Ring gäma

Nils Andcrsson ()41 l-205 22 cllcr
sekr 0431-122 02

\]

Robot Bloodhound 2 - Rb 68
Denna museirobot har stått i många

år på "Lundbergs backe" nedanfiir
kanslihuset som minne liån den
tiden då F' l0 även hade en robot-
division med rb 68, nämligen
I 966- | 974.

IrJcns land eller snarare den salt-
bemängda och fuktiga lulien har

naturligtvis gått hårt fram mot den

gröna lirgen och metallen.

Fr,rn Kamrat liireningen har vid
någ,'t tithgare tilll?ille försök glons
rtl \ickr Inlresse bland I d rOhot-

kunnig personal att på frivillig väg

och rned stöd från F l0 genom-
liira en underhållsinsats. Men det
"rann ut i sanden".

Vid ctl möte med F l0 1 raditions-
kommitte tidigare under hösten
meddelade chefen materielavdel-

ningen att han nu

kunde ia in rb 68 i
fljverkstaden lor
översyn och om-
målning. C Mtrl
föreslog atl robo-
ten skulle målas i
den färg den hade

vid leveransen öre
"kngsmålnrngen".

Så blev det. ldag
kan rb 68 ses igen
på sin plats men
målad vit och svart.

Tack till personalen
på floltiljverkstan
som glort jobbet
och tack till (l Mtrl
som log initiativet och beslutet.

IIenry C)hlsson, Sekr

fitto: F l0 Arliiv
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niila 130 rrrr:dlcrrrnllr ilkl rr:lgra

Irustrurrrnhiirig lidn siidrr och
nrellerstir Svelige sanrt cn liån
Sc h rveiz.

l:riin l)ottil.jvaktcrr tog sig alla till
l(rts i tvä gruppcr till l)oltillverk-
slirrlun rcslt llottillrrrrsect ,rih rllir'-

cltcr sanrling rid J 29 l' (jul Rudoll
på hangarplattln vid Il u3.

Alla hadc hoppats på en llygupp-

',isrring nren viidrel var disigt och
dinrnrigt. Rcse n'pilotcn tlertil
(rrrllrttlt g;orJe i;rll;r lill cn rttirrk-

kiirrring så atl dc llesla lilllicds-

Höstträffen
slirlldes rned att åtminståne h(ira
llr,Jct lrrn R\11 lJ och stil\ tycktc
I](rtil att dcl krindes skönl att köra
cll varv.

Ärtlunchen i slora malsalen viil
dLrkade långbord smakade som
vanligt utmärkt. Stämningen var
hiig och rnånga roliga minnen
priltades om igcn.

(' F l0 hälsade medlemmar och
rlcdfiil jande hustrur/anhöri g väl-
komna till liirsvarsinlbrmation i
instruktionshallen. lnlbrmationen
t'rrr Iättatlc åtgärrler rnlor l:örsvars-
beslut lB 96 fiam till riksdags-

beslutet liedag den l3 december
1996 och några synpunkter på

lr l0:s liamtid.

l)ärcftcr lämnadc sclr lr l0 Kamrar-

lörening inlir om (konumin. lllF.-
utskoltct, resor och årsmötet 1997

Vid avslutande kalib med "efter-
snack" i Lergöken var det stort
intresse liir böcker, videofilmer
och märken mm.

Alla tyckte atl del \ar en bra dag i
alla fäll trots icke flygväder.

Henry Ohlsson, Sekr

NOTISER

Ärsmöte 1997

Boka in söndag
ilen I 6 mars

God Jul
och

Gon Nyn År
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alla medlemmar
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