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F 10:s 60 årsdag inföll på sön-
dagen den 1 oktober.

Kamratföreningens fors.g t l

1u bi eumsprogram hade qod,
känts av C F l0 och genomfor
des under C F 10 edninq i

Ma mö

Ett 70-ta Bu itofta kamrdter
från F 10 bered5kapstid 1940
1945 samlades v d i 20 monu-
mentet ti musik från F l0
lremvärnsrrus kkår

Överfyqning skedde k 14 00
med vår I 29 cu Rudolf fölt
av en rote lA5 39 Gr pen från
F 10. Fanvakten skyldrade och
C F '10 taade or.r beredskaps-
trden och de karva omständlq
heterna under F l0 s törsta år.
De tagafna åkte med bussar
törb F 10s qamla vaktbarack,
Be jerspark,K rsebergsko an,
"Cy nderhote et" dvs qam a

vatte ntO rn et, furTlera ffted
t otta lägefheter, t lKrse
DergsKyrKan

lden nästan fulsatta kyrkan ge-
nornfördes en rt nnesturd och
kfansnedlå99n nq av C F I0, öv
Tomas Flel ner, t m nne av de
1 7 1öro yckade f ygförarna

L lörsam nqshemmet b -"v det
utbyte av mirnen v d kaffe
borden och många Zacke-h sto-
rier framfördes om F I0:s första
che{, Knut Zachr sson, som
skrev under "Depåorder nr 1"
den 1 oktober 1940

Henry Ohlsson
Sekretefare
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PROJEKT J 22 ROD I(ALLE 22185
Röd Ka lle lånades till F 7 flyg
dagar 1 7-18 juni efter veder-
börli9t tillstånd av ägaren,
Flygvapenmuseum.

I 22 kamraterna har med eqna
uppfinn ngar under attat arbe-
tetvd nedmontering av v nqen
mrn iksom vid hopsåttn ngen
Transpoften med draqbil och
s äp har också iorbättrats med
lastutrustf ng.

På F 7 b ev I 22 gänget väi o'r-r

handertagna. V sninq .ned in
och utlä Ining av det un ka
and n ngsstä lssystemet drog
många ntresserade å5kådare
avalaådrar.

Efter återkomsten t lF l0 åter
stålldes Röd Ka e nfor F l0
Familedag den 12 augu5t, då
många besokare kunde nluta av
det här lga motorludet från
STWC-3.

Visning av landstä lssystemet
skedde den 10 oktober för del
tagarna r konferensen med
muse {öreståndare och repre-

Rod Kalle med landsta let lnfa lt. F7 flygdagar 17 1B juni 2OOO.

Sannol kt komnrer även F 16 att
v lja se Röd Kd le 25-26 augustl
eftersorn Röd Ka le levererades
t I F 16 som 22185 redan den 2

november 1944 men över äm
nades 26 apr | 1945 til F 10Bull-

tofta, Malmö och { ck då mårk-
ningen Rod Ka le.

Henry Ahbson
5ekreterare

sentanter for kamratfören ngar.
F ygvapnet ty ler 75 år 2001,
F 21 har redan fråqat om ån av
Röd Ka le. .J 22-kamraterna ut
reder nu om transport kan ske
med Tp 84 Hercules.

s sta biten före andning på F 10.
5K 60 kom från Uppsala med tre
passagerare för att hedra Pro-
jektgrupp Gul Rudolf för utorn-
ordentl ga insatser för svenskt
m litärt veteranf yg. Detta
skedde rsamband med pågå-
ende konferens för muse -före-
ståndare och representanter för
kamrattörern ngar i flygvapnet
lH av Göran Svanberg med att

överlämna ett st pend um på 25
000:- till projekt edaren Stieg
Nord n. En mycket hedrande
uppskattn ng tll 15-tal kamra
ter lgruppen.
Gu Rudo f har h tt ls flug t 1 15

trmmar. Motorn har endast 22
trmrnar kvar rn nan nödvärdigt
motorbyte. Stora an5trång-
n nqar att lösa prob emet görs
från både Flygvapenmuseum
och Saab i L nköping liksom
Volvo Aero i Trol hättan orh
prolektgruppen.

Flyqtiden på motorn räcker med
sparsamhet t I alla flygdagar
under 2001, då F ygvapnet fy -
er 75 år
Gul Rudolf kommer sannol kt
att f yga under fö jande evene-
ma n9:
F 21 Luleå ör-sön 16-17 juni

(midnattso tlygnatt)
F 10 Ange holm 30 1uni,
Jubileumsf lyqnrng över Stock
holrn sön 1 lu i(75-årsdagen)
F 4 Ostersund lörsön 11-12 au
gusti
F 16 Uppsala ör-sön 25-26 au-
qusti (jubi eumsflygdaqar).

Henry Ohlsson
sekreterare
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Vår "reservpilot" Bertil cer-
hardt har under år 2000 bli
vit ordinarie under övlt Rolf
Rimsbys flygstopp efter
olyckshändelsen under våren.
Bertil Gerhardt frå n TFHS
Ljungbyhed inledde flyg-
säsonqen med att söndagen
7 maj flyga in över Helsingör
och Da nma rks flygmuseum
på invigningsdagen.

Däretter har han glort 12 flyg
uppv sn ngar Sverige och Ost
errike med avslutning den 1T

oktober, då han med Gu Rudof
mötte och eskorterade SK60
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lnbjudan ti F l0 "lilla" flygdag den 12
augL-rst resu terade i ca 180 deltagare
a. *ed e--a. -ed nårmast anhörig.
'.'_. . <.: 'a n. s att se pa ma rken och i luf-
.' .22 q.d Ka e ockade många med

; :: -:' 9: -otor jud. i f iygprogrammet
.. -.. - 29 Gu Rudolf med Bertil
::'-a-::. o spaken. En överraskning
::- ; ac_ande "aterkomst" tyckte
-.-9a .ar I 35 Draken nr 56 gjorde
-oc. sn ng precis som förr av mj Mats
- .dskoog. Nu är Draken också ett av
',eterani ygplanen och det tredje
svenska jaktplanet som F 10 haft som
finns isamlingen.

Med lemsservicen från ka mratförening
ens stånd gav ett gott resultat, även
nya medlemmar an mälde sig.

Henry Ohlsson
sekreterare
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Vi har väntat på Draken
monumentet iflera år. Kamratföre-
ningen medverkade till att skaffa
ritningsunderlag och kostnadskalkyl och
bidrag från Angelholms kommun.

För ett par år sedan vann Kamratföre-
ningen tävlingen om båsta placeringen
inom F 10 område. Men nu när C F 10
vill resa monumentet har Vägverket
protesterat mot platsen isydöstra hör-
net mot vägen från Angelholm.

Ka rnratföreningen vill givetvis med-
verka tillatt monumentet kommer upp,
varför styrelsen har meddelat C F 10 att
p atsen gärna får bliden öppna planen
me lan flottiljvakten och Valhallsmäs-
sen. Om nå9ra år blir flottiljområdet
öppet för allmänheten och då kommer
Drakenmonumentet att stå på den plats
som förrådsmåstare Eva Pedersen töre-
slog i förslagstävlingen.

Henry Ohlsson
sekreterare
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lWndlrempse!-vifr*
Förteckning över videofilmer, böcker mm och engelska videofilmer
från vår medlem och sponsor i England, Sven Simonsson, bifogas
separat. Obsl ring och kolla först med sekreteraren om de engelska
videofilmerna finns kvar ilaqret.

äVlee':llmlr't*xrrsift** ör ff *#";
Oförändrad:50:-.
Inbetalningskort bifogas (gäller ej ständig medlem).
Gör din inbetalning så snart det passar in med andra gireringar.
OB5! Vi saknar medlemsavgifter från ett 100-tal medlemmar ännu för
detta året. Ar du tveksam om du betalat - ring och kolla med kassören
Rune Samuelsson, tel 0431-361856.

ARSMOTE 2OO1
Boka in söndag I apnil

Henry Ohlsson
seknetenane

Stynelsemöte
På styrelsemötet i augusti behandlades en viktig
sak, nämligen Kamratföreningens traditions-
bevarande uppgift. Bertil Bjäre hade arbetat fram
ett utredningsunderlag med hjälp av Kjell
Öfverberg inför nedläggningen av F '1 O. Vad skall
göras med mus6et, flygplanen ) 22 och ) 29,
Kamratföreningens f ramtida verksamhet och
medlemskap, lokaler, ekonomin, fortsatt f lygning
m.m.?

Styrelsen beslöt att utredningsunderlaget skall
ligga till grund för C F 10 fortsatta arbete för
framforallt samarbetet med Angelholms kom-
mun och art Klell O{verberg skall stödja C F 1O

vid samarbetet med Angelholms kommun.

Hen ry O h lsson, sekreterare
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