
F' I 0 Kamratliirening väntar med otålighet på att vårt vinnande förslag till placering
skall bli verklighet. Uppdrag till C F l0 saknas ännu. Så här kan det tänkas bli.

Detta är vårt första
MEDLEMSBLAI)

'fidningen "Vi på F l0" utkommer tidigast till hösten. På dessa fyra sidor
blir det information med någon svart-vit bild.
Inbjudan till F l0 Familjedag lördagen den 12 augusti. Se bilaga l.
Inbjudan till Bulltofta-jubileum söndagen den I oktober enligt bilaga 2.

Obs! Ingen Höstträll
Medlemsserviceblad bifogas som bilaga 3.

Nv ordförande för Kamratftireningen
På årsmötet söndagcn den 9 april valdes C F l0 Öv Tomas Fjellner till ordfiirande
efter Kjell Öfverberg. Öv T Fjellner var icke närvarande pga tjänsteuppdrag i
Brasilien men hade tidigare svarat "Ja" på valberedningens fråga.

Ärsmötet söndagen 9 april
Ett 100-tal medlemmar hade hörsammat kallelsen och samlades vid flottiljvakten.
Därefter blev det gruppvis promenad till flottiljmusdet, gamla museibarackan med
J 3S-kabin och motorer. flottiliverkstaden med J 22 Röd Kalle och J 29 Gul Rudolf
och dagens stora
överraskning - en

rödmålad AJS 37

Viggen med

spökmärket och
"The show must
go on" och sedan

till IH ftir en
videofilmvisning
"Glimtar från
1999" som Robin
Wallinder-Mähler
hade producerat.

På vingen: Jörgen Andersson och Sune Magnusson. Frantför
vinsen: Sties Nordin. Lars Eriksson och Rahh Hradil"

Efterlysning!
Intresserade medlemmaf med

Draken-erfarenhet
uppmanas att medvefka till att hålla en

J 35 J Draken
flygande.

Kontakta Lars Eriksson, F 10,043'L-40 22 84.



I stora nratsalen blcv I l8 deltagare serverade söndagsmiddag vid dukade bord och
rnycket glam. Blommor överlänrrrrdes av ordf Kjelt Öfiierberg till kökspersonalen
sonr uppskattning för maten och arrangemanget.
C Ir l0 lorsvarsinfo hölls av stabschefen övlt Hans Hansson som klargjorde på ett
lornämligt sätt den stora utmaning F l0:s personal har efter Riksdagens beslut om
nedläggning av den modernaste Gripen-flottilj efter omskolning till två divisioner
JAS 39 Gripen under knappt tre år - och därefter flytta eller sluta. Men Flyg-
skolans eventuella flyttning skall utredas till 2001. Allvarliga konsekvenser om
flyttn ing skall ske.

Draken-monumentet är fördröjt pga avvaktan på att C F l0 skall få ett uppdrag an
uppföra detta.

ÅRSNIÖf S,f började nred parentation över bortgångna kamrater och fortsatte
sedan enligt dagordningen. Vid valet blev Kjell Öfoerberg vald till Lvice ordfoch
Bertil Bjäre till fledersledamot, i övrigt omval.
Mötesordf f'öreslog att årsmötet ställde sig bakom ett uttalande med anledning av
beslutet onr F l0:s framtid och därmed Dersonalens svåra situation. Ärsmötet
beslöt enligt liirslaget och avsändning till partiledarna, riksdagsledamöter, press

och radio.
Före avslutningen utsåg årsmötet en Hedersmedlem liir sitt mångåriga sponsor-
stöd från England, nämligen Sven Simonsson.
Efter årsnrötet blev det kaffe och "eftersnack" samt medlemsservice som vanlist.

' I{esa 26 juli - I aug. London-Farnborough (furbeställning, ring 043 I -36 96 55).

' I l0 Fanriljedag lör l2 augusti (mindre flygdag).
. Bulltofta-j ubileunr. F l0 60 år. sön I okt.

Prel. r erlisarrrhet 2001

' År'smöte sön 8 april.
. Resa, ev. llelsingör, f)anmarks Flyvenruseum. Prel. nraj.
. Ev. F l0 Flygdag, Flygvapnet 75 år.
. Prel. I IöstträtTtors 4 oktober.

Under vintern 99100 har Gul Rudolf stått i flygplan-hallen med motorn urmonterad
Iör by,ten och översyn av olika delar. Första uppvisningsflygningen giordes lördag
7 maj av "reservpiloten" Bertil Gerhardt in över Helsingör liir att fira invigningen
av Danmarks Fllvemuseum. Vår ordinarie pilot övlt Rolf Rimsby råkade ut ftr en

allvarlig olyckshändelse i april. Arets flygverksamhet hänger nu på Bertil
Gerhardts möiliqheter tills Rolf återkommer.

Röd Kalle har också pysslats onr av 22-kamraterna och inför årsmötesdagen

förberetts lor aft visa upp landställsfunktionen med vajrar, !ädrar och elektriska
systemet. Det blev flera körningar av Iandstället på detta 40-talsflygplan. Nästa
visning blir på F 7 flygdag efter nermontering, transport och hopmontering.
Flemtransport måndag l9juni för hopmontering. På F l0 Familjedag lördagen den

l2 augusti blir det motorstart av STWC-3-motorn. Därefter visas Röd Kalle el1er

önskemå1.

På Ljungbyheds flygfiilt har två J 35 J Draken stått konserverade sedan över ett år.

Nu komrner projektet alt drivas som ett F 1O-uppdrag med stöd av F l0 Kamratfitr-
ening. Arbetet pågår liir att Draken på F l0 Familjedag åter kunna visas och höras

ilufien.

Sön 7 maj

l,(ir 20 nraj

Lör-sön l7- I 8 juni
Fre-lör 30 juni- I juli
Lör l2 aug

[,ör-sön 26-27 aug
Sön l7 sept

Stin I okt
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J29ochJ22
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Danmarks Fl;,nvemuseum, llelsingör. J 29

f-fy-fn, Ljungbyhed. 129
F 7 Flygdag. 60-årsjubileum.
( rslernKe
F l0 Faniiljedag.
Säve Flyg-show 2000.

Flygdag, Eskilstuna
Bu lltofta-j ubileum


