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Höstftriffin
ytt rekord torsdag
dcn l,+ oktober. Inte

mindre än 187 rredlcmmar
hade anr.nält sig och samla-
des vid flottiljvaktcn. Sol
och blå himmel och ca l2
grader i lulten. lnfo-kaptc-
nen Ann Myhrman hade

ordnat lram tre bussar 1ör

transport till nya Gripen-
hangaren. (iuider bg hand

om bcsökarna på ett tre\-
ligt sätt och visade med

stolthet dcn imponcrandc
hangaren med några JAS
39 Gripcn-plan. Utanör
mot banan hade Vi turen att
se några landrnde Gripar
innan bussarna flyttade oss

till plattan fiil FlvgS (gamla
tred.je). J22-gängct vevade
upp svänghjulet på Röd-
Kalle och STWC-3-notorn
startade på ftrsta lorsöket.
Ett härligt motorljud.
Piloten RollRimsby starta-
de motom på J29F Gul
Rudolfoch taxadc ut. llan
gjorde en fin uppvisning
med den silvcrglänsande
Tunnan mot en blå bak-
grund. Iifter landning och
parkering visade kamrater-
na sin uppskattning med
applådcr
I stora matsalen gälldc kö
och hämtning av ärtor och
pannkakor från disken, fiir
att hålla ner priset - och
minnas tidigare köer För-
svarsi nformationen måste
ske i stora matsalen pga det
stora antalet deltagare.
Kamratloreningens ordlii-
rande, lörre C F l0 Kjell
Öfverberg, hälsade väl-
kommen varefter nye C
F 10 öv Tomas Fjellncr
presenterade sig själv och

infonncradc om 1öränd-
ringar och örslag från OB
som r. äntades den l 9 okto-
ber. Han lranihöll bl a att
HKV anser att F l0 behövs
liir F V och att FV behiiyer
F l0. för utbildning på Gri-
pen och mcdverka vid for-
siiljning av Gripcn. Beträt'-
lande äldre flygplan t1,p

J29 och J35 har t' F l0
begär1 av I IKV att 1ä upp-
drag att stödja vcrksamhet
nred dessa 111,gplan och
är'cn för uppmontering av

ett Dl aken-monumcnt.
FörFl0 Kamratförening
ir.rtbmcradc sekreteraren
onr iirsrrötet år 2000 sön-
dag 9 april, om resor aktu-
clla somrraren 2000 och
om Bulltofta-jubileum med
Allan Widsjö, Osby. som
samlande krait.
Vid kafTet i Lergöksmatsa-
len inhandlade kamratema
böcker, videofilmcr mm.
lor omkring 5000 kr.

******+*/r+*rs1.r.

Robin Wallinder-Mähler\
Videofilm, 30 min
endast 1,10 kr inkl porto.
pg 6 48 5l-9

******* *

Fackeltåg
ör krav om "F l0
kvar" har genomftirts
söndag 7 november
Ett 5O-tal medlemmar
ställde upp bland över
1000 demonstranter
"Vi vill ha - F l0 kvar"

Projekt J29F Gul Rudolf
Sista flygningen fiir året och dctta milleniet gjordc Roll'
Rimsby vid hiistträf}'en torsdag l'l oktobcr.
J29 Gul Rudolfhar visats vid flyguppvisningar under
sorrmaren pii F2l/Kallax l9juni
N4ora Airshorv l0-l l.juli med piloten Bcrtil (ierhardt

Everöd l5 augusti i rcgn o låga nroln
Norrkiiping Flygklubbens flygdag 29 augusti
hcmma på F l0 onsdag den 8 septcmbcr
hemma på F l0 torsdag dcn 23 septernbcr

CttlRutl,rlf ltarru Ilugil \'J I{ll)tlnntrr. Undcr
vi ntemirnadcma skall många ritgärdcr gcnontfiiras.
Längsiktig planering 1ör-att lösa lrågan om motom
(bytc/uppdatcring'.)) måstc ske till iir 2001 . lnlllgning
av en ny pilot kan bli aktuell längrc fiam vilket
kommcr att ta måtiga flygtimmar. Mcn - problem är till
liir att liisas.

Nästa flygning bcräknas skc imars 2000.

Projekt J22 Röd Kalle
Kamraterna i J22-gänget har pysslat om klenoden,
F l0's fijrsta flygplan på Barkåkra 1945. på sina tors-
dagsträffar och liirbättrat olika detaljer. Besökare har
fått se och studera Röd Kalle inne i flottiljverkstadcn.
Vid några tillf;illen har motorköming skett utanlitr flor-
tiljverkstaden ör att slippa konservera motorn. Vid vis-
ningen för speciellt inbjudna besökare onsdag 8 septem-
ber var motom svårstafiad. Efter två fiuktlösa och
kraftkrävande lorsök med startveven hände foljande: en
yngre man och en kvinna tog hand om staftveven - och
motom small igång. Det var fitrsta gången en kvinna
hållit i startveven! "Kvinnan bakom allt"
Torsdag 23 september visades Röd Kalle med motor-
staft inlor pilotema ur Ef53 innan J29 Gul Rudolfgjorde
sin uppvisning.
Ärets sista visning med motorstart giordes på Höstträf-
fen. Sannolikt sker någon motorköming som kontroll
under vintermånadema. J-22-gänget ställer gäma upp
for visning av landställsfunktionen om önskemål finns!

Medlemsåvgiften
O lörändrad med lemsar giR 50 kr ar undcr 2i,UU. I
Inhctalningsk,,rr ut.änrlesnred kallelsen till ar.mötet I
tgäller for:rås ej Srindig medlcm r I

A\ giften för | 999 - r i .akrar fonlarancle någral a
DU som inte girerat in 50 kr ännu - gör det snarast!
Ingen medlemsavgift - ingen tidning - ingen infonnation.
Vill Du kolla om Du bctalt - ring 0431-361856

Kassör Rune Samuelsson
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F { O Kamratförening "tr"l0
DRAKEN-monumentet
F l0 Kamratlijrening vann tävlingen om bästa placeringcn
av Draken på pclare. Nu är kraftcr igång fiir projcktcring
och uppliirande. Draken-skrovet är lorberett sedan länge.
\irgra sponsorpengar finns. Nu hoppas vi vån önskemål
hlir upplyllt. V i r Sntar med 

'prinn in c.

Arsmötet 2000

Söndag den 9 april håller vi årsmöte (60-årsdagen av
ockupationen av Danmark och Norge)

@
Resor
På höstträffen lämnades
information om dels
Bcrlinresan 8- 1 2 juni 2000
med flygutställning iLA-
2000 på Schönefeldt. dels
flygmuseum London -

Famborough 2617 - l/8
2000. En tredje resa är
planerad ske fredag l4 -

lördag l5 april med buss i
samarbete med Svensk
Flyghistorisk örening och

Tekniska ftreningen
Malmö till Saab Linköping,
övemattning,
Flygvapenmuseum
Linköping och A6-museet
Jönköping. Priset är ännu
inte klart. Om intresse
finns - boka resan per
telefon 0431 - 3 69655
(kvällstid) eller SFF 040-
41 3730. Begränsat antal
platser.

Mcdlemsblad bifogas den-
na tidning. Obs! nya T-
shirl .l 29 Gul Rudolf.
Om intrcssc finns bcträf-
lande engelska videofilmer
- kolla fiirst med sekr att cx
finns i lagret.

Frågor till sekr
Ring tt431 - 122 92

Kassören svarar på
telefon 0.131-30 lE 56

Bidrag till Eric Bjurhovds
Minnesfond fiir nuvarande
och kommande musei-
verksamhet omfattande
fl ottiljmuseet, Projekt 122

Röd Kalle, Projekt J29F
Gul Rudolfoch komman-
de Projekt J35J Draken,
har mottagits med glädje.
Men mera behövs.

Postgiro nr 6,1 63 52-5.
Ditt namn och adress an-
tecknas.

God Jul och Gott slut på 1999 -

GOTT NYTT ÄR från Styrelsen
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