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

fit pcnningbiclrag ijvcrl:inrna
des av kessiir.'n il.andskrooa
Irlvgklrrbb, Folkc I,ersson, för

ll-1217 Gotlands Airshow, Visbv (GR).
Invigning Gotlands Flygmuseum.
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Internationell flygungdom på F l0 (GR).
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Frivilligkurs på F
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Filminspelning med Gul Rudolf på Tiollhättan.
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Flry- och försvarsdag, Eksiö (GR).
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Drilelicl inlirrmerade

(l F l0

orn ÖB:s t'örslag rill ändringar
inom Försr arsmakren för att
klera av dcn ekonorniska krisen.

Landskrona Flygklubb, Vallåkra.
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Avslutning cfier cn llckad deg
skcdcle med kallc il.clgöksmatsalen och \,ledlcmsservicc
mccl vidcolllmer, böcker, märken nrnr.

-3l|SFlygdagar Graz, österrike (GR).
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50-årsminne av första flygningen med
Saab 29 Tirnnan, Malmen, LinkOping.

5-619 Flyghistorisk
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Exposd - Bromma.

Stlnelsemöte

J 22 Röd Kalle på utst?illning.

Styrelsemöte den 28 sep-

J 29 F Gul Rudolf flyguppvisning.

nomin). Inlb om fbr:indringar

tember på Valhallmässen.

på Ir 10, hangalur rym

Ur dagordningen: tkonomin
I I0 Kamratfiircning och Eric

lr.jigan, Drakcn

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

Bjurhovcls Minncsfbnd.
Höstträflcn torsdagen den l5
oktober (utskick :rv inbjudan

mcd program). Irlvgutskotret
(vcrksanhercn I998 med eko-

26

l6

flr'guppvisningcn dcn

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.
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Medlernsavgilten är höjd

årsmötesbeslutet den I5 mars i

år. Påminnelse och inbctal-

-ftucloif'

ningskort kommer

med

utskicker till årsmötet söndagen

den 1.{ mars 1999. Boka in

(JT,-DJG)

cletta i alnanackan.

Mcdlensantalet verkar hålla sig
kling 1400. Några försvinner

nen andra kommer, Du
llolf ll.in rbv urliirr sin fi;r n.inrlige uppr isning rnecl l:ir
r.rckn (lrLl RrLdoll, rriittes han
..-:ir

3-årsdagcn av första flyguppvisningen eft er restaureringen 1995 inträffadc på
Visby lördagen den I I juli.
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mcd Cratris pii 3lirs

d,rscn och r':ilkommen pir tlilta
brkonr ('rrl Rudol{. d:ir krrn

ratcrne hatie clukat upp
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sct. f{olf Rimsbv blev glatr iivcrraskad, att tre:ir redan "flugit
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jrrli 1995. Hrn

hadc jrr hali drgens fllgLrppvisning:rtt tinke pål

sorn

kommer på någon vän, bekant
eller träf}är någon som h:rfi anknvtning till F 10, hijr ev Dig
till mig för'vidarc åtgärdcr. Du
kommer att f:i cn litcn gratifikarion för rekryteringen. 0.13 1122 02, sckr Henry C)hlsson.

Du kan finna Julklappstips cll.-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'upprysnrngar,
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rill F 7 med Cri-

pen och F 7-nusdct mcd övcr-

Qof, 5u( och

gott t'fytt 19gg
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nattning är ett uppslag fiir sryrelsen atr förbereda. Mera om
derta inäsra nr. av "Vi på F 10"
eller i kallelse till årsmötet.

Styrelsen
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