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Under våren och sommaren har
Gul Rudolf fatt behålla en plats i

sin "rätta" hangar H 83 och
underhållits av våra tekniska
kamrater i flygplangruppen. En
läcka på övre kroppstanken
ställde till bekymmer och be-
gränsning vid flyguppvisning en
kort tid. Läckan tätades och har
sedan hållit men beredskap finns
inför en större reparation under
vintern.

Piloten Rolf Rimsby blev uppma-
nad med kort förvarning att
tisdag den 25 mars flyga upp till
Vänern och på bestämd tid och
höjd flyga in bakom en Tp84
Hercules för att fotograf skulle
filma Gul Rudolf frän lastluckan.
Saab hade arrangerat även med
andra Saab{lygplan. Några ur
29-gänget ställde givetvis upp för
klargöring och start.

Att Rolf Rimsby var glad för detta
tillfälle är väl självklart. Första
gången för Rolf och en J 29
Tunnan bakom en Hercules.

Lördagen den 5 april deltog Gr,,
Rudolf i ett "gravölsprogram" för
den nedlagda D ra ken d ivis ione n
Johan Gul. Rolf Rimsby gjorde
ett bra läghöjdsprogram i lätt
snöfall.

Vid ett studiebesök på F 1O den
14 maj av en pensionärsförening

fick reservpiloten mj Bertil
Gerhardt, TFHS F 5, tillfälle att
flygträna och gjorde ett väl awägt
och mycket u ppskattat uppvis-
ningsprogram.

En stor flyguppvisning ordnades
pa F 20 Uppsala torsdag 22 maj
med flygvapnets olika flygplanty-
per och även några veteranflyg-
plan. Aven denna gäng ställde
Bertil Gerhardt upp - med glädje
som vanligt - och gjorde en
uppskattad förevisning med Gu,
Rudolf, världens enda flygande
Tunna. En Sk 60 flög upp och
hem med tre av 29-gänget för
service.

Sommarens program klarnade
alltmer efter många önskemål om
deltagande och avsägningar. Det
mest spännande och uppmunt-
rande men också mycket osäkra
uppdraget kom fran Saab i Lin-
köping. Ordna så att Gul Rudolf
kommer till Ostenikes flygdag i

Zellweg 21-22 juni. Teknisk
personal ur F 10 Kamratförening
fär flygtransport. 4 man ställer
upp. Rolf Rimsby jobbade inten-
sivt med flygtillständ över olika
länder. Oklart ända till två dagar
före avfärd. Allt gick dock vägen.
Hjärtligt mottagande i Osterrike.
Lyckade flygdagar. Omkring
140.000 besökare. Många natio-
ner deltog och världens enda
flygande Tunna.
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Lördag 19 juli. Trollhättan.
Jubileu msfestival för Saab-
bilens 50 år. Gul Rudolf start
frän F 10 direkt till flyguppvis-
ning och åter F 10.

Onsdag 23 juli. F 5 Ljungbyhed.
Flyguppvisning för flygungdom
från flera länder.

Söndag 27 juli. Kristianstad/
Everöd Flygshow. Teknisk
personal och övriga för mark-
nadsföring biltransport. Regn
med avbrott. Flyg u ppvis n in g en
genomfördes av Rolf med
tillräcklig molnhöjd för avance-
rade manövrar.

Lördag-söndag 9-1 0 augusti.
Internationella flygdagar Sturup.
Deltagande med både J 29 Gul
Rudolf och J 22 Röd Kalle.

Söndag 31 augusti. Boräs/
Viared Air Show. Invigning av ny
flygplats men endast 800 meter
rullbana. Gul Rudolf deltar med
flyguppvisning med start och
landning F 10.

Mändag 'l september. F 7
Såtenäs. Förevisning vid tp-
övning TFF. (Kvar på F 7 till
fredag 5 september för flygning
till Linköping).

Lördag-söndag 6-7 september.
Liköping. Saab 60 år. J 29 Gul
Rudolf i raden av Saab-flygplan
franB 17 (premiärflyg n ing) till
JAS 39 och Saab 2000.

Torsdag 16 oktober. Höstträffen
pä F 10.

Förändringar på F 10 pga flytt-
ning av GFU och Sk60 fran F 5
innebär problem med hangar-
plats för Gul Rudolf från årsskif-
tet 97/98. Vi räknar med en
positiv lösning.
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Ahusmässan

NOTISER

Höstträffen torsdag 16 oktober.
Notera dagen. Separat inbjudan
kommer.

Ny medlemsmatrikel avses
utsändas med nästa utskick av
F 10 personaltidning, prel. i

november.

Saab 60 år 6-7 september i

Linköping. Buss. Boka snarast
per tel 0431-696 55. Endast
890:-.

"J 35 Draken - Världens vack-
raste flygplan". Videofilm levere-
ras snart till Kam ratföreningen.
Priset e.j klart ännu.

Bataljonsträff för kamrater från
Sjöbo-bat 8102 ordnas i sam-
band med höstträffen 16 okto-
ber. Overnattning kan ordnas pa
F 10. Rundtur i Sjöbotrakten pa
fredag, 17 oktober.
Intresseanmälan insändes mecr

inbjudan till höstträffen.

en slor modell av J 8 "Gloster
Gladiator" hängande i taket äver
glasmontern. Ahus-kamraten
Tommy Marlinsson medverkade
vid uppbyggnaden och därefter
vid kontrollbesök dä och då.
F 10 Kamratförening fick god PR
- och kanske nagon ny medlem
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Röd Kalle fär stä kvar iflottilj-
verkstaden som förut. Vingen pa
högkant i transportanordning och
flyg kroppen med motorn pa
landstället.

Arbete med nytillverkn ing av
delar har pägått för fu lt för att
kunna aterlämna lanade delar till
J 22 Gul Erik pa Svedinos bil-
och flygmuseum vilket har skett i

gott samförstand.

F 10 Kamratförening fick en över-
raskande fraga ijuni månad om
vi ville deltaga ned Röd Kalle pa
Sturups flygdaga r 9-10 augusti.
J 22-gängel sade "Ja" till arbete
med transport, montering, de-
montering och ätertransport för
taxn ing och markutställning.

85
6 dagars arbete med stort stöd
av F 1O-medarbetare. Bidrag till
allt frivilligt arbete och kostnader
för materiel och försäkringar mm.
Flygdagarna blev några av
sommarens varmaste dagar med
strälande sol, fina flyguppvis-
ningar och mänga besökare.

Röd Kalle äter pa F 10 innebär
översyn och konservering av
motorn och på sin plats ihörnet
av flygverkstaden.

Hur skall en olletermostat till olje-
tan ken ordnas? lvled benäget
medgivande sitter den som lan
frän Svedinos J 22'.a f orlf arande?
Har nägon ett tips att ge, så ring
0431-205 22 Nils Andersson eller
sekr0431-12202. .

Kam ratfören i n ge ns årsmöte
Söndagen den 16 mars samlade
ett 100{al medlemmar som först
tittade pa J 22 Röd Kalle i flyg-
verkstaden, därefter besökte
F 10 flottiljmuseum och slutligen
samlades pä hangarplattan där
J 29 Gul Rudolf stod förbered<r.
Piloten Rolf Rimsby startade
och gjorde ett utmärkt uppvis-
ningsprogram som blev varmt
applådetat.

Efter en god söndagsmiddag vid
dL\ade langbord samlades alla i

instruktionshallen. C F 10 Ov
Kjell Ofuerberg informerade om
de stora förändringar som korn-
mer att ske på F '10.

Arsmötet inleddes med parenta-
tion över bortgangna medlemmar
under 1996 och genomfördes
därefter med bl a två nyval i

styrelsen, i övrigt omval. Verk-
samheten för 1997 godkändes
med resa till Saabs 6O-arsflyg-
dagar 6-7 september samt höst-
träffen torsdagen '16 oktober. I

"Någonstans i Sverige 1939-45"
pagick tiden B/5-1 5/6. F 10 blev
mycket sent tillfrägat. Alltför sent.
Budet gick till sekr F 10 Kamraf
förening. I samarbete med Len-
nart Rydberg, F 10 flottiljmuseum,
ordnades en liten utställning med
tidstrogen flygklädd pilot och
modeller av J 20 och J 22 samt

med F 10 anknytning? r
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