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RAFFEN

ning t'ebrurr i 9tl.

Drilelicl inlirrmerade (l F l0
orn ÖB:s t'örslag rill ändringar
inom Försr arsmakren för att
klera av dcn ekonorniska krisen.
''Målbild 20 t0" inneb:ir ctt
vrigval från FB 96 (fiirsvars,

bcslrrt l rt6l n)i). l:L)r.r.rr.-- :

mcd lnternerioncll.r Lipt ::::.
(B) ellcr Änpessn ing,u ppr::r.:
(,{) e Ilcr v.i r n p lr k r. Lr r:.
((i-dyr.rsr). Bctr.iifentlc I:lr :
vrpner g:illcr idrrq ll di, .r:
FB 9(r = 1.j dir.) nren tiir..lr.
rninske riil 10 div mrcl J.\\ .i9
Cripcn. Ornskolninll pi l: l rr

(2.div) scpt,99 då lr\S hens.r
ren skail vara klar. J -15 f)rrkcn.
sisra opcrltiva flvgning blir ),)
epril 1999 med srirskilt errrns
crt:lnq,

F-n modcll .rv f .l4 Hervker
IIunter överlinnecles .rr, r\icr-
endcr Ahlstriinr lilr placerinr i

Irlotriljmuslct och lrj nrn.rdr
niiqr a nrinnesor-d on nyliqr,n
bortgångnc I'er Björk.

fit pcnningbiclrag ijvcrl:inrna
des av kessiir.'n il.andskrooa
Irlvgklrrbb, Folkc I,ersson, för
flr'guppvisningcn dcn l6 :ru,
gusti iivcr Virll:ikra, direkL cfier
Iiksji) Flyg och Försvarsdrg, att
srirt.rs in på l.ric Bjurhovds
,\4in ncsf önd lär m uscirinda nrå1.

Avslutning cfier cn llckad deg
skcdcle med kallc il.clgöks-
matsalen och \,ledlcmsservicc
mccl vidcolllmer, böcker, mär-
ken nrnr.

Genomfört program l99S (iuli-okt)
J 29 F Gul Rudolf ochI22 Röd Kalle

ll-1217 Gotlands Airshow, Visbv (GR).

)) t-7

2/8

9/8

r6t8

Invigning Gotlands Flygmuseum.

Internationell flygungdom på F l0 (GR).

Frivilligkurs på F l0 (cR).

Filminspelning med Gul Rudolf på Tioll-
hättan.

Flry- och försvarsdag, Eksiö (GR).
Landskrona Flygklubb, Vallåkra.

27 -3l|SFlygdagar Graz, österrike (GR).

ll9 50-årsminne av första flygningen med
Saab 29 Tirnnan, Malmen, LinkOping.

5-619 Flyghistorisk Exposd - Bromma.
J 22 Röd Kalle på utst?illning.
J 29 F Gul Rudolf flyguppvisning.

l5l10 F l0 Kamratförenings höstträff.
J 29 F Gul Rudolf flyguppvisning.
J 22 Röd Kalle taxning.

Stlnelsemöte
Styrelsemöte den 28 sep-
tember på Valhallmässen.
Ur dagordningen: tkonomin
I I0 Kamratfiircning och Eric
Bjurhovcls Minncsfbnd.
Höstträflcn torsdagen den l5
oktober (utskick :rv inbjudan
mcd program). Irlvgutskotret
(vcrksanhercn I998 med eko-

nomin). Inlb om fbr:indringar
på Ir 10, hangalur rym mes
lr.jigan, Drakcn prå pelare, kom
nrandc Draken grupp. Inbju
dan två rcp rcsen tan t cr till
kamra I fö re n in gsrr:iff och
rn useiförestånda r ekonfärcns
| 2l Luleå l9 2l okrobcr,
rransport rnc<l TpB4 I lercr.rlcs.
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(r far ll r trlw

3-årsdagcn av första flyg-
uppvisningen eft er restaure-
ringen 1995 inträffadc på
Visby lördagen den I I juli.

..-:ir llolf ll.in rbv urliirr sin fi;r -

n.inrlige uppr isning rnecl l:ir
r.rckn (lrLl RrLdoll, rriittes han

eficr perkcrine och kLrp€. 1 29
g:ingct mcd Cratris pii 3lirs
d,rscn och r':ilkommen pir tlilta
brkonr ('rrl Rudol{. d:ir krrn

ratcrne hatie clukat upp iglri-
sct. f{olf Rimsbv blev glatr iivcr-
raskad, att tre:ir redan "flugit
ivrig scclarr dcn ofiirglömliga
tisdrgen clen 1 1 jrrli 1995. Hrn
hadc jrr hali drgens fllgLrppvis-
ning:rtt tinke pål

t,;,Jf ' 'i-
= . . ...::,,

Medlernsavgilten är höjd till
50:- kr fr o rn 1999 cnligt
årsmötesbeslutet den I5 mars i

år. Påminnelse och inbctal-
ningskort kommer med
utskicker till årsmötet söndagen

den 1.{ mars 1999. Boka in
cletta i alnanackan.

Mcdlensantalet verkar hålla sig

kling 1400. Några försvinner
nen andra kommer, Du sorn

kommer på någon vän, bekant
eller träf}är någon som h:rfi an-

knvtning till F 10, hijr ev Dig
till mig för'vidarc åtgärdcr. Du
kommer att f:i cn litcn gratifi-
karion för rekryteringen. 0.13 1-

122 02, sckr Henry C)hlsson.

Du kan finna Julklappstips cl-
l.-r ONSKL.-presenren i bladet
"Medlensservice".

Resor
London och l-arnborough blev
lvckat. Det har många vittnat
om. ()mväxlande rcsa, mycket
att se och uppleva och till ett
hl lsat pris.

Nrisra CÅ[3-resa planer:rs gir till
Normandie och Le Bourget den
l5'22 juni 1999. ll dagar far
3')80:- i dubbelrum. Bokning
scnast l0/,1. 'l cl 0,13 1-36 96 55
eller sekr 0431'122 02 för'upp-
rysnrngar,

F.n bussresa rill F 7 med Cri-
pen och F 7-nusdct mcd övcr-
nattning är ett uppslag fiir sry-

relsen atr förbereda. Mera om
derta inäsra nr. av "Vi på F 10"

eller i kallelse till årsmötet.

) -ilr :)r-Jbrl ? I-rr-r rl ? cl Notiser

ril -ftucloif'a'\-IJ29 Fi

(JT,-DJG)

Qof, 5u( och gott t'fytt 19gg
onsi"as affa medfimmar

Styrelsen
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