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Tidningen "Vi på F 10" utkommer preliminärt i juni med information/
inbjudan till "European Airshow 2001" - F 10 Flygdag lördag 30 juni.
Styrelsen ansåg att ett medlemsblad med information om vad sonr hänt
och planeras ske kunde vara lämpligt nu.

Beslut om nedläggning av F l0 år 2003 ärju fattat trots en investering onr ca 400
miljoner konor för att bli Sveriges modernaste Gripen-flottilj. Nu saknas ca 700
nriljoner i F(trsvarsmakten och besparingsåtgärder har beordrats. Kan det innebtira
något hopp onr ändring? Skall Krigstlygskolan verkligen flyttas till F l6 tJppsala'/
-flots
alla redovisade konsekvenser? BeslLrt väntas i nrars.
C F l0 kan sannolikt lärnna informatiorr på årsmötesdagen söndag 8 apr.il.

J 29 F Gul Rudolf. SE-DXB.29670.
Världens enda flygande J 29 l'unna, vår'Gul Rudolf, rnåste få en ny nrotor, I{M2t},
till hösten iår. Flygvapenmusdet (ägare till Cul l{udolf) och Saab arbetar.rillsarnmans med Volvo Aero Corp Trollhättan och J 29-kanrraterna för att liisa problemet. Återstående 22 flygtirnmar på motorn räcker för deltagande iårets verksanr,
het. Vår ende pilot, Bertil Gerhardt, Ljungbyhed, har beräknat och ställer trpp. Nya
piloter kan inte llygas in liirrän motorfr'ågan är lijst, alltså preliminärt våren 2002.

Planerad verksamhet
Lör 19 maj
Flygdag Malmen (90 år)
Sön 20 nraj

Lör-Sön 9- l0
Lör 30juni
Sön ljuli

jLrni

Lör-Sön ll-l2aug
t-ör-Sön I 8- l9 aLrg
I-ör-Sön 25-26 aug
Tors 4 okt

Fly-ln Ljungbyhed
Airshow Karlsborg
European Airshow 2001, Flygdag F' l0
Jubileumsdefilering över Stockholm. FV 75 år
Stockholm. FV 75 år
Flygdag F 4 Ostersuncl
Airshow Norrkiiping ( Kungsängen)
IIuvudflygdag, F l6 t.Jppsa la
llöstträff F l0 Kanrratlören ing
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.l 35 .l l)ruhen nr 56.
l l0 vetcranflygplan J 35 J Draken nr 56 hållcs igång nred flygning något pass i
rrriiraden. Pilot åir nornlalt rrj lvlats Lindskoog. I flygplanhallen är det Bcrne
.lolrarrsson sonr sköter onr 56. I Ian jobbar också nred Gul Rudolf. På Draken nr 56
staillcr tre Iiivilliga Draken,karnrater upp på onsdagar ftjr medverkan nred diverse

Alldeles för rnånga brev komnrer i retur på gnrnd av ändrad adt'ess. Extra ocll
onödigtjobb för sekreterare och kassör. Onödig portokoslnad och våra duktiga
medhjälpare på F I 0 Postexpedition blir frustrerade. Varfor jobba med adr css-

ätgiirdef.

etiketter, stoppa i alla papper, skicka allt med posten.
Du som ändrar adrcss - använd postens portofria adressändringsblankett Eller ring
sekreteraren eller kassören. Annars urissar Du kornmande utskick.

.l 22 lLöd Kalle 22t85.
J 22 ltijd Kalle urrderhållcs och förbättras nred översyn av stjärtpartiet och rnålrrilg. [lörberedelser fiir nrarktransporl till Malnren, L,inköping pågår. På den
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gcrronrskurna instruktionsnrotorn TWC-3 albetar J 22-kamraterna nred vissa
skvtldsanorilninqar liil att nred batterikraft kunna visa motom irörelse.

Rcsor
Ilrrsslesa arrangeras av CAB-resor Båstad lijr Svensk Flyghistorisk Förening oclr
li | 0 I(aurratlörerr ing till Bryssel den l3 juni och Paris Airshow på Le Bourget
dcrr l7 irrni, åter' l9.iuni. Pris: 1950:- idubbelrLrnr. Ring snarast och beställ tel.
041 l-16 96 55 cllcr 046-29 l9 08 dock senast I april (hotellbeställning).
(lAI]-resol plancrar även en resa till Malrnen-flygdagen den l9 maj med överuattnirrg oclr uågot annat besök, prelinrinärt Stockhohn. Mer detaljer på årsmötet.

Mecllemsfrågor
Vi behiiver väfva nya nredlcnrnrar - Ständigt! Från I l0 Personalenhet har uppgifter erhållits hittills och många har "fångats upp" med brev från F l0 Kanrratförenirrg. lbland har någon rnedlem ringt sekreteraren och liirnnat tips om någon sour
ljiinsteiiort på F 10. Seclan I .jrrli i l]or har över 100 lärnnat F 10, antingen till annat
fcilbarrd cllcr nrctl avsketl 1ör civilt yrke eller pension. Styrelsen sänder brev mcd
atllcssu ppgiller tlårr Pcrsonalenheten rned infb-blad och inbetalningskort.
I Iar' [)u niigon bekant cllcr lräfhr någon som halt anknytning till F l0 - Vär'va
lronorn/lrennc dilekt, rirrg och nreddela sekretcrare 043l-122 02 eller Iämna vårt
I)ostgirorrunrnrer 6 4lJ 5 l-9 och F l0 Kamratför'enirrg.
Slvlclsen rliskutelar frågan orn Kanratf'öreningerr skall öppnas för utontstående
rrrcrl inlrcsse l-ör Karruat{ijlerringens verksantltct. lirågatt tas upp llå årsmötet.

Orr Du inte har girerat medlemsavgiflen ännu - Gör det före 3l mars. Kassören
kollar och stryker Ditt namn ur registret efler ett års "gratisresa". Är'DLr osillcr'?
Rine 043 l-36 l8 56. Rune Samuelssou.

Flygdagsfilmer 1985" 1990 och 1995
Vår medh.jälpare och videofilmexpefi Robin Wallinder-Mähler, har produccrat
dessa tre flygdagstilrner. l,äs mer om dessa i Medlernsservice-bladet.

Ny DRAKEN-film
Ilistoricn om Draken på F l0 från 1964 till 1998 är
nu ftirdig. Producert är Bertil Malmström, Eslöv.
Speaker: Robin Wallinder-Mäh Ier. Se iövrigt
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