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Ordföranden har ordet

Kära Medlemmar!
Ansträngningarna att hitta en form för föreningens fortlevnad präglar i hög
grad styrelsens arbete.
Vår förhoppning om en samgruppering av F10 förbandsmuseum med
Banmuseet i Ängelholm centrum har dessvärre grusats av ekonomiska och
juridiska skäl. I stället arbetar vi nu på en lösning där museet kan etableras på
före detta F10 flottiljområde, numera benämnt Valhall Park, kanske i
samverkan med någon annan aktör.
Styrelsen har uppfattningen, att förutom alla andra fördelar, vore det värdefullt
att ha museet som en samlande punkt för föreningen.
Vi arbetar även med frågan om hur vi skall kunna hålla er medlemmar
informerade om vad som händer. Som en del i detta har styrelsen beslutat att
satsa på en hemsida på Internet som kommer att ge en bred inblick i
föreningens aktiviteter.
Vår målsättning är att hålla en tät kontakt med er medlemmar där alla kan göra
sin röst hörd och medverka till föreningens fortsatta utveckling.
Kjell Öfverberg

Förbandsmuseet

All materiel tillhörande förbandsmuseet är nu nedpackad och förvaras för
närvarande i en av hangarerna. Föremålen ägs formellt av Flygvapenmuseum,
men disponeras av F 10:s avvecklingsorganisation.
En grupp ur Kamratföreningens styrelse har sedan länge arbetat för att
återskapa museet. Långt gångna planer på en samlokalisering med Banmuseet i
Ängelholm gick om intet. För närvarande arbetar styrelsen för ett museum på F
10-området, närmare bestämt i hangar 83. Vasallen, som förvaltar F 10området, är positivt inställd till idén. Det finns även andra intressenter. Vi tror
på ett koncept som förelagts oss och är beredda att satsa på det. Mer om detta
vid nästa informationstillfälle.

Minnesboken

Tidigare presenterat erbjudande att beställa minnesboken har anammats av ett antal
medlemmar som satt in pengar (200 kr) på föreningens konto. Boken har snabbt tagit
slut i bokhandeln och det finns inga planer på någon ytterligare upplaga. Slutpriset är
bestämt till 250 kronor. Porto och emballagekostnad 50 kronor.

De som beställt boken kan avhämta sitt exemplar i det lilla huset bredvid
Valhallsmässen på onsdagsförmiddagar från och med augusti månad eller vid
vårt traditionella höstsamling mot erläggande av ytterligare 50 kr. Vid detta
tillfälle kommer Kamratföreningen dessutom att disponera ett antal exemplar
till försäljning.
Den DVD-skiva som nämns i samband med minnesboken var endast avsedd
för personal som var anställd vid en viss tidpunkt och därefter fram till
förbandets nedläggning.

Medlemsavgift

I detta utskick har ett inbetalningskort bilagts. Vet du att du inte betalat din
medlemsavgift, ber vi dig att snarast göra detta. Är du tveksam kontakta vår
kassör Rune Samuelsson. Tel 0435-19092.

Hemsida

Styrelsen håller för närvarande på att bygga en hemsida på Internet för att
ständigt hålla medlemmarna informerade om föreningens aktiviteter. Målet är
att den skall kunna börja användas vid årsskiftet.
Adressen kommer att bli: ”www.f10kamratforening.se”.
Föreningens nuvarande e-postadress är ”f10kamratforening@tele2.se

Ständigt medlemskap

Tidigare när F 10 existerade erhöll föreningen många av sina kostnader täckta
av densamma. I dag är förhållandet annorlunda. Om föreningen skall bli en
livaktig sådan måste inkomsterna öka och en del kostnader är också direkt
knutna till antalet medlemmar. Vi ber Dig som är ”Ständig medlem” att
frivilligt avstå från detta och hjälpa till med ekonomin genom att årligen betala
medlemsavgift. Var vänlig skriv under bifogad avsägelse och återsänd det i
bifogat frankerat kuvert.

Föreningslokal

Föreningen har fått låna ett litet hus inne i Valhall Park som är namnet på före
detta F 10. Avvecklingsorganisationen har betalat hyran åt oss i fem år.

Tyvärr ingen flygning med Gul Rudolf under år 2003 på grund av:
•
•

•

Föreningslokalen.

Föredragshållare i ord och skrift.

Föreningen ämnar starta föreläsningar och nedskrivna berättelser för
publicering inom föreningen. Var vänlig hör av dig med uppslag om Du
eller någon Du kan rekommendera vill komma ifråga.

J 29F Gul Rudolf SE-DXB 29670

Gul Rudolf står i gott förvar i en hangar på FMHS (fd F 14) tillsammans med J 35 Draken nr 56. F 10 Kamratförenings J29-kamrater
fortsätter tills vidare med skötsel i sammarbete med ”F14-kamrater”.
Utbildning av nya J29-tekniker har påbörjats.
Vi startade året med 5 timmar kvar på motorn och lika många timmar
till tillsyn (F-ts) samt målsättningen att låta en eller två nya piloter
känna på flygplanet för att underlätta fortsatt inflygning senare med ny
motor. Ingen ny motor i sikte i detta läge. Luftvärdigheten går ut 31 juli
2003. Ny luftvärdighet har ökat från 6000:- till 27600:-.

Ingen fallskärm trots att den var insänd för tillsyn i god tid
(3mån).
Luftartsverket har ej varit och besiktigat de nya lokalerna i
Halmstad och kan därför inte förnya vårt verksamhetstillstånd
(AUB 232). Utan tillstånd ingen flygning. Luftfartsverket ville
komma till F10 i januari, men vi höll ju på att flytta till Halmstad och begärde därför uppskov tills vi etablerat oss i dom nya
lokalerna. Ansökan insänd i början av juni.
Ingen luftvärdighet efter 31 juli. Att betala 27600:- för att flyga 5
timmar känns inte rätt. När motorfrågan och tillsynen lösts
kommer luftvärdigheten att förnyas och då kan vi flyga 1 år för
27600:-.

Motorfrågan:
På museet i Linköping har det funnits två RM2B men utan papper så
statusen på dessa motorer var helt obekant. Handlingar har nu hittats och
en av dessa motorer är sänd till Arboga för iståndsättning. Denna motor
har flugit 40 timmar sen tillsyn när den råkade ut för en fågelkollision
och blev urmonterad reparerad och undanställd. Denna motor har
förutsättning att kunna flygas i 260 timmar.

J22 Röd Kalle

Röd Kalle står kvar i hangar 82 tillsammans med hkp3 och J35 Draken
som stod på Lundbergs backe. Det underhålles av J22-gänget tills en
lösning sker med flygmuséet.

Några personer i styrelsen att kunna nå.
Ordf
V ordf
Kassör
Sekr
Hedersl

Kjell Öfverberg
Bertil Bjäre
Rune Samuelsson
Anders Ragnarsson
Henry Ohlsson

kjell.ofverberg@home.se
bertil.bjare@swipnet.se
runesam@telia.com
anders-ragnarsson@swipnet.se
tel 0431 12202

Kallelse till extra föreningsstämma söndagen den 5 okt i
F 10 Kamratförening.
Plats: Valhall Park f.d. F 10.
Tidpunkt: 10 00.
Program:
10 00 Samling på Valhallsmässen. Kaffe med franskbrödbulle.
10 45 I H–salen. Extra föreningsstämma. Se agenda nedan.
11 45 Information om framtiden i föreningen av ordföranden.
12 15 Information om Museet.
12 40 Paus
12 50 Information om Vasallen av Thomas Dahl.
13 15 Föredrag av Henry Ohlsson, ”Mitt liv på F 10”.
14 00 Buffé på Valhallsmässen.
15 00 Utdelning/försäljning av F 10-boken ”Flygvapen över Skåne”.
15 15 Försäljning av övrig föreningsservice.
Anmälan om deltagande och förtäring senast 2003-09-23
till adress: F 10 Kamratförening
Valhall Park
262 82 Ängelholm
eller E-post: f10kamratforening@tele2.se
Kostnad för buffé och kaffe med bulle 150 kr
Agenda vid extra föreningsstämma:
§1 Ordföranden öppnar mötet
§2 Godkännande av kallelsen till mötet
§3 Val av två justeringsmän
§4 Beslut om stadgeändring
§5 Övriga frågor
§6 Ordföranden avslutar mötet

Medlemsservice – Henry Ohlsson 0431 12202
Sept 2003

Beställning: BG 5639-7730 F 10 Kamratförening +namn o adress
Videofilmer (VHS)
“F 10 Barkåkra 1940-2002”

Från Gladiator till Gripen. Bilder från arkivfilmer och fotografier från 1940-,
50- och 60-talet samt nytaget material. F 10 lades ner officiellt den 20
december 2002. Videon gjord av Team Malmström i samarbete med F 10 och
SFF Skåneavd. Obs! Sista filmen om F10.
Pris: 215:- inkl porto. (190:- kontant)
”Draken på F 10”
59 min. Historien om Draken på F 10 från 1964 till 1998. På marken och i
luften. På F 10 och krigsbas och Österrike. Sista Draken-div. Johan Gul och
Johan Blå. TIS-gruppen. Uppvisningspiloter.
Pris: 270:- inkl porto (245:- kontant).
”J 29 Tunnan Gul Rudolf flyger igen”
Från Malmen 1992 och renoveringsarbetet i Ängelholm till idag världens
enda Flygande Tunna. (57 min). En hyllning till Tunnan och dom som
renoverade 29670.
Pris: 175:- inkl porto (150:- kontant).
”J 22 Röd Kalle”
Producent: kn Sven Sjöholm. (22 min).
Sänkt pris: 125:- inkl porto (100:- kontant).
”Tionde flygflottiljen under andra världskriget” (27 min). Producent: kn
Sven Sjöholm.
Pris: 220:- inkl porto (200:- kontant).

Böcker

F 10 minnesbok ”Flygvapen över Skåne”
T Fjellner och Ulf Ohlsson.
Pris: 300:- inkl porto (250:- kontant)
”Svenska vingar 4 – In memoriam”
Bo Widfeldt. Om haverier, olyckor och säkerhetsaspekter inom militärflyget
från 1912 till 2002.
Pris: 235:- inkl porto (200:- kontant).
”Flygande Tunnan”
En antologi av Lennart Berns. Första pilvingade i Europa. Utveckling.
Upplevda händelser berättade av många Tunnan-piloter. Sammanställning
över alla 661 ex.
Pris: 275:- inkl porto (250:- kontant).

”SAAB 29 Tunnan” (Häfte).
Pris: 35:- kr inkl porto (30:- kr kontant).
”Nödlandning Sverige”
En bok om nödlandade allierade och tyska flygplan 1939-1945 med många
foton och uppgifter som inte tidigare visats.
Pris: 235:- inkl porto (200:- kontant).
”J 20 - ett av våra italienska jaktplan”
(Sven Stridsberg) Historien om J 20, ett fullblod i luften och ett gissel på
marken. Reggiane Falco 2000 byggdes i Italien under pågående krig med
bristfällig materiel.
Pris: 65:- inkl porto (50:- kontant).
Boken om J 22
112 sidor med mycket initierade artiklar om den militärpolitiska bakgrunden
1940, om konstruktören Bo Lundberg, flygplansproduktionen, prov- och
uppvisningsflygning, J 22-an på förband och J 22-or till museum samt
ritningar och 95 foton.
Pris: 70:- inkl porto (50:- kontant).

Märkesvaror
Blasermärke. Sytt på blå botten, guldtext,

Skånegripen i rött.
Pris: 110:- inkl porto (100:- kontant)
Kavajnål. Nytt utseende, samma som blasermärket.
Pris: 55:- (50:- kontant)

Övrigt

T-shirt ”J 29 Gul Rudolf. Still going strong”.
Pris: 120:- inkl porto (100:- kontant).
T-shirt ”Röd Kalle”.
Pris: 120:- inkl porto (100:- kontant).
Fotoaffisch J 29 Gul Rudolf/JAS 39 Gripen.
Pris: 40:- inkl porto (Rulle).
Ark med dekaler (13 st, olika storlekar).
Gul Rudolf - Team J 29 F resp. Röd Kalle - Team J 22.
Pris: 25:- inkl porto per ex.
Vykort J 29 Gul Rudolf (5:- /st, 20:- /5st)
Vykort J 22 Röd Kalle (3:- /st, 10:- /5st)

Restlager

Ängelholms Hembygdsbok
med bl a artikel om ”När F 10 kom till Barkåkra 1945”
Pris: 65:- inkl porto (30:- kontant)

”F 10 50 år Jubileumsboken 1990”
Pris: 300:- inkl porto (250:- kontant)
Flygvapnet 1926-1996. ”Från Dronten till Gripen”
Pris: 150:- inkl porto (100:- kontant)
F 19 – en krönika
Pris: 120:- inkl porto (90:- kontant)
Flyghistorisk Revy 31 ”SAAB 18”
Pris: 100:- inkl porto (70:- kontant)
Modellsats 1:72 J 35 F Drasken
Pris: 100:- inkl porto (80:- kontant)

Engelska videofilmer, beställes genom Henry Ohlsson

1. The Crusader. (50 min, 2 ex). US Navys F-8 Crusader som ryssarna fruktade på 60-talet. Vietnamkriget. Hangarfartygsbilder. Nerskjutning Mig-21. Flygfoto Kuba-missiler.
Pris: 90:- inkl porto (70:- kontant).
2. BOSNIAN Air War. (52 min, 1 ex) Augusti 1995. USA:s EA 6 B och EF111 A Raven radarfpl.
RAF:s Harrier GR 7. Tornado F 3 och Jaguar.
Pris: 90:- inkl porto (70:- kontant).
3. Superfighters. (dubbelband, 3 tim o 20 min,
1 ex) Dagens stridsfpl: F-15 Eagle, Su-27 Flanker, Mirage 2000. Kommande generation: F-22,
Eurofighter, Rafale, Gripen. Beskriver även Stealth-fpl, flygande radarstn, vapen mm.
Pris: 200:- inkl porto (180:- kontant).
4. Lightning Interceptor. (60 min, 6 ex) RAF:s första och enda helbrittiska överljudsjaktfpl. Från
1947 till slutet på 1980-talet. Beredskapsstarter, flygning på Farnborough, lufttankning, test-pilot
berättar och jämför.
Pris: 90:- inkl porto (70:- kontant).
5. Buccaneer - det sista brittiska bombfpl.
(51 min, 4 ex) Beställd 1953 som världens första låghöjdsstridsfpl, använd som hangarfartygsfpl,
Gulf-kriget i samarbete med Tornado. Lågflygning och robotanfall i Medelhavet.
Pris: 90:- inkl porto (70:- kontant).
6. From Pearl Harbour to Tokyo Bay. (90 min, 7 ex) Boeing B-29 Super Fortress för kriget mot
Japan. Det historiskt första B-29-anfallet mot Nakajima flygplanfabrik. Eskort jaktfpl P-51 Mustang
mot japanska Zeros. Kamikaze-fpl försök att ramma B-29 i luften.
Pris: 120:- inkl porto (100:- kontant).

Frågor om ”gamla” videofilmer.
Kontakta Robin Wallinder-Mähler 0431-21738

