
Medlemsservice
Förtcckning o'cr ridcofilmcr. böckcr nrnr bifogas obs sänkt pris p:i cn dcr artrkrar.

Mer om flvgverksanrheten
J 29 F Cul Rudolf SE-DXB,29 670
Bcträffande motorn till J 29 har Kamratförcningcn kontakt rncd Flygntotor (Volvo
Acro) Trollhättan som i sin tur har kontaktat cn finna i England sorn kommcr att
oll'erera cn motor till rimligt pris vi hoppas att vi sedan far hidlp av volvo Acro att
iordnrngstalla dcnna motor Fcirhoppnrngsr is bljr durra Llarr rill iarcrr

J 22 Röd Kalle.22l85
Eftcr återkomsten från Mahncn imaj stod Röd Kalle dclad mcd kropp och vingc
var för sig. Men cfter sommaren har vingcn montcrats och alla lcdningar och wirar
kopplats för att kunna visa upp Röd Kallc vid motofstart inför kamratcrna Då
höstträffen. Vissa svctsningsarbetcn har gjorts på ståhörstommen. N1,a rvirckablar
till landställsmanövreringen har monterats f(ir att blta ut dc garnla av dldcrsskä1.
Studiebcsök sker då och då vid både Röd Kallc och Gul Rudolf.

Kassören har ordet
Ärsavgiften f6r är 2002 är 75:- enligt årsmötcsbeslut 2001. Var vänlig bctala snarast
dock senast 2002-02-15. Inbetalningskort bifogas.
Obs. Strindig medlcm upprnanas använda sitt inbetalningskort för att .,värva.'ny
F I{)-kxmrat
Om Du ändrar adresscn - ring cller skriv till mrg Runc Santuclsson tcl 043 I -
361856 för att ha rätt i rcgistret. Vid utskick från Kamratföreningen komntcr många
brcv i retur. Detta orsakar onödigt arbctc för att forska cftcr rätt adress och dcss_
utom ny portokostnad. Medlcmsantalct hållcr sig nägot övcr 1200, men flcra mcd
F l0-anknytning är välkomna

Sista attack-Viggen till nruseum
I)tn ststct ct!ack-l,iygen hor tlugt
l.irdigl. Den röclmålade 37.ttn från
l:10 t Angelholm cir dct 2- L' y'ne-
tillverkade exemplaret t A,l 37-senen
och levererades t borlan av 1970-
talet. Flygplanet har överldmnats till
Flygmusetrm på Malmen Htir ses
''spökplanet " under en roteflygrung
med det sista exemplaret av J 35J
I)rake n över () re su nd s b ron.
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J35 DRAKEN-monumentet.
En J 35 Drakcn ntonteradcs
pä cn pclarc frarnför Valhall-
mässcn den 25.juni och invig-
des vid cn cnkcl ccrcmoni
torsdagcn den 2tl juni av
stabschcfen övlt Hans Hans-
son. Blåsare ur Angelholms
musikkär underhöll och solcn
sken övt:r dc nöjda åskädarna.
F I0 kamratförcning har varit
cn pädrivandc kraft för till-
kornstcn av Drakcn-monu-
mcntct. Eftcr nrånga turer och
förslag på platscr var J 35-
an äntligen på pclarc. Viktcn
är reduccrad till 5 ton och
balanseras mcd cn undcrjor-
disk motvikt av bctong på cirka 25 ton. Flygplanct har tätats och lackats i två erå
nyanssr och fcm lagcr klarlack tör att rnotstå väder och vind
I betongplattan finns strålkastarc för mörkcrbclysning av J 35an.
I Angclholrns kommuns övcrsiktsplan bcnämns monumcntet som minnesolats f.ör
F 10. Pä cn kopparplatta på pelarcn lldcr texten: "Skånska flygflottiljc,n Fl0.
Angclholms kommun och Fl0 Kamratförening har i frircning rest monumcntct år
2C)01 "
Fortifikationsvcrkct ansvarar för monumcntet ävcn eftcr flottiljens ncdldggning är
2003. Med andra ord år monumcntct framtidssäkrat

Ny chef för F10.
Den I oktobcr blev dct flottiljchcfsblte då öv Tomas Fjcllner placcradcs i Hög_
kvartcrct i Stockholm. Nv chefär nu förre stabschcfen övlt Hans Hansson. öv
Tomas Fjellncr kvarstår som ordförandc i Kamratförcningcn till årsmötct 2002.
Trll dcss leds styrelsen av L vicc ordf Kjcll öfvcrberg



Höstträllln mdstc scnarcläggas cn vccka pga pcrsonalåtgärdcr på F l0. Torsdagen
dcn I I oktober samladcs rckordrninga kamratcr kring J 35 Drakcn-lronurnuntr:t r

härligt solskcn. C F l0 ovlt Ilans I lansson oricnteradc orn bakgrund och tillkornst
av monur)r0Dtst
Gruppvrs besöktcs flottiljmusdct, sc och höra rnotorstart av J 22 Röd Kallc samt
infornration om Gnpensimrr lator.
I stora nratsalcn sarnlades over 130 kamrater och njöt av ärtlunch vid dukadc bord
ulder stort glam och ulbl te lr mirtncn
C F | 0 övlt Hans I Iansson infonncradc i IH orr lörsvarcts ominriktning. n1. säkcr-
hetspolitik. det civrla särbara samhällct, om hotbilden idag dvs l'l-säkerhctcn, ter-
rordad oclr cl- och vattcna\ brott
Försvarsmaktens nuvarandc uppgifter har anpassats cfter dcssa föråndringar r

världen. Flygvapnet har samordnadc s)stcm för att få högsta effekt. övergäng trll
JAS 39 Grrpcn och avveckling av 37 Viggcn efterhand. Deltaga utomlands fiån år
2004.

Flygvapnct har nu ett litct antal basförband och tre stridslcdningscentraler som
med teknikqn krn leda övcr större delar av Svcrigc. Mcd Gripen har Svcrige.l:c
generationcns I li gplarrsystcm, vilket inte finns ännu på ftirband iövriga Europa.
Vad skall hända mcd Flygskolan? Ingcn vct ännu. Rrksdagen skall fatta bcslut dcn
6 dcc. Kommcr utbildningen att lösas pä ctt okonvcntionellt sätt'l Hur behällcr
man flyglärarna'l Vad ttillcr cxportstöd för Gripcn till Ungem och Svdafrika och
senare även Oslcr r ll,c .,,-lr lor rrrodligen Tjcckicn, blrr dct mycket svärt utan F 10.
Allrsä: F l0 behövs
Det ekonorniska bcsparingskravct på F l0 pävcrkar verksamheten hårt. Budgct år
2001 har skurits ner till 861 milj och år 2002 cndast 625 mili. Under:ir 2002 pla-
neras en division JAS 39 Gripcn flltta dcn I okt till F'17 och division nr två dcn I
oec.

C F l0 mcddeladc att åtgardcr har starrat för att skriva ihop en F l0-bok inför slu-
tet på F l0:s ldnga historia
Direftcr länrnadcs urtirnlation från Kanrratför cningcn av bitr sekr Hcnn'Ohls-
son, som först klarglorde att ordf öv Tomas F-jullner stär kvar till ärsmötct 2(X)2.
att L vice ordf Kicll Ofucrbcrg lcdcr stvrclscn till dcss mcn var förhindrad ndr-
vara .lust idag. ddrcftcr komrncntcradc geuomförd fll.gvcrksamhct iir 2(X) l. och
åtgärder för ttt lösa problcrnct ntcd cn ny motor till J 29 Gul Rudolf snarast mcd
hjälp av SAAB. Volvo Acro och Fl1'gvapcnrnuscum för byte värcn 2002_ önskc-
mäl om fiarntida lösnirrg ar, flottiljrnuscct mcd åtrninstonc J 22 Röd Kalle. fortsatt
utskick av rnedlcrnsbladet eflcrsom tldningcn "Vi pa F 10" intc förväntas kornrna
ut och slutadc mcd alt paminna orn ärsmötet söndag l.l april 21)02.
Däreftcr föllde kaflt mcd cftcrsnack och mcdlcrlsservicc sorn vanlist i Lersökcn

Lör 19 nral

Son 20 maj
Ons 23 maj
Lör-Sön 9- I0 lunr
Lör 30 .junr
Sön I tuli
Lör-Sön l8-19 aug
Lör-Sön 25-26 aug
Sön 2 sept
'Iors ll okt

Flygdag Malmen (90 år)
Fly-ln Ljungbyhed
F 10. Kamrafträff
Airshorv Karlsborg
F l0 Flygdag, Airshorv 2001

Jubileumsdefi lering över Stockholm. FV 75 år
Airshorv Norrköping (Kungsängen)
F l6 Flygdagar, Uppsala
Borås Airshorv + Jönköping Flygdag
Höstträff F l0 Kamratfrirening

J29ochI22
129
t29
t29
J29ochJ22
t29
J29
J 29, ev. 122
t29
I29ochJ22

Boka in årsmötet sön 14 april 2002.
Framtidsfrågon ekonomin, val, söndagsmiddag.

Kallelse kommer!

Om dr1'gt ett år lämnar Fl0 Angclholm. Finns det en framtid för områdett Angcl-
holms konrmun inbjöd till diskussion torsdag l8 okt i Rönneskolans aula om för-
ändringama av Fl0-områdct. Något fler ån 100 intresserade fördclades på l4 grup-
pcr som efter I % timma redovisade sina idccr och förslag till hur Fl0-området
kundc se ut är 201 5 Det gälldc dct övre områdct och alla var överens om att be-
vara dcn fina miljön och byggnadcr mcd plats för restaurang, företag, vandrarhem.
fly,gmuscum samt utökad flygverksamhct. Men frågan om framtida användning av
de modcma hangarema på fl1,gfiiltet kvarstår.
Gnrppemas frirslag visades på Stadsbibliotekct till
vcckor

allmänhetens beskådande nåsra

Arrshorv Bcrlin-Schönefeld 9 - 12 ma1 2002
Fl1'gutställning lLA,-2002, Catorv flvgmuscunr och N1a Cargo Lift (ny modell luft-
skcpp) Pris 2959/pcrson och dubbelrum. Intrcsscradc kan senast 2613 boka hos
svcnsk Fllghistorisk förentng i Skånc, Bengt Bcngtsson tcl 046-291908. Obs buss-
rcsan går Göte borg Hahnstad Angclholm Hclsingborg Malmö Berlin.

Vår vidcofilmcxpcrt och stl relscmcdlerr Robin Wallindcr-Mähler bifogar cn för-
tcckning övcr vidcofilmcr fiån 1998. Beställcs dirckt pcr tclcfon 0431-21738


