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PROGRAM
0900

1000-1J20

GRINDARNA UPPNAS

FORPROGRAI',I

FallskärmshOppning av FV FalIskärmar

Förbrflygnins av DC J

Presentation av Ba 12

Avancerad segelf Iysnins SALTO

Enskild avancerad fiysnins ZLIN

Enskild flysnins Tunmei isa

T Moth show

Enskild avancerad

Presentation av Ba

Aviation UnIlmited

lilNG STAND

Bal longjakt

FV Fallskärmar

Skywritins

Enskild uppvisning l'lustang

Under hela flygdagen pågår en mycket

OMIAttANdE MARKUTSTÄLLNING

flysnins PITTS 52

14

2Sk15

1J]O_1500 HUVUDPROGRAN

CF10/SeShälsninssord
En spaningsvissen (SF 3/) tar läSfoto
av publlken

Defilerins på marken av J 22

Fal lskärmshoppare ur Skånes FalIskärms
ktubb

Enskild uppvisning med J J5 Draken

Enskild uppvisning med Tp 84 Hercules

Uppvisning rote J 32

Enskrld uppvisning JA l/
Ensklld uppvisnins Sk 50

Enskild uppvisnurg Sk 6u

UpPvisnins nk] 3' q' 9 och 10

FÖrbandsflysning med ett stort antal
J 15 Draken

1510_1550 EFTERPROGRAI'1

STATUS LINBUS

Kavalkad förbiflysning av gamla flvgplan

16OO-1/]O PASSAGERARFLYGNING

l'led vinnare av utlottade flygturer
(Vinnarnuffner anslås på ans I ags tav 10r )

GRINDARNA STANGS

38
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Varma och
kalla drycker

a

på jobbet !

lttt 6 rF-wE-!EffiH
funkab trl
f unktionell arbetsmiljö ab
Box 7143 Hälsovägen 29
250 07 Helsingborg
Tel. 042-12 60 25, Telefax 042-12 95 67

Måste ni bullra så??
l'4åste
Ar det
Va rfö r
14a s te

Det här är nå9ra av de frå9or vi får från niinni skor soul
b l i r störda av flygbul l er !

Vi är väl
störande.
I i tet som

Det föl jande är en kort förkl ari ng til I varför vi måste
rryga sa som vr gor.

Ni vet al 1a att vårt försvar och 
^ 
därned i hög grad vårt

flygvapen, utgör en viktig del i vär säkerhetspolitik. Det
'innebär i sin tur att vi har ett stort ansvar för att ut-
nyttja våra flygvapenresurser på ett kostnadseffekti vt

ni bul l
verkl i
kan nl

ra så och skrämrna både rdnniskor och (jur?
9en tillätet dtt flygä sä l;gt?

ni flyga
inte flyga någon annanstans?
på nätterna också?

nedvetna om att vår flygverksamhet ibland är
Därför fö.söker vi al I ti d flyga så atl vi slö" så
möjligt och ändå nå våra utbildningsmål .

Grunden fbr vår flygtaktik är sjä1
vi bedömer att v'i kommer att möta
kravet på beredskap att möta detta

vfallet dels det hot som'i händel se av kri g, de l s
nol,

V'i rnåste därför redan i dupaste fred öva och träna vära
flygstri dskrafter för denna situation.

Det rnoderna flygkriget innebär att anflygning och anfall
kan konma att ske på al 1a höjder, med höga farter, -underdager och mörker och under snart sagt alla väderförhällan-
den.
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Lagaspännande och nyttig
mat med Pigghamkoket!

Pigghamärdltid gorr,
mort och ovanligt saftigt!

Värt jdktflyg mäste kunna anfalla flygplan som flyger pä
lägsta höjd -och med mycket hög fart. Det s^täller mycket
stora krav oä att vi övar under liknande förhållanden.

Vårt attack- och spaningsflyg måste undvika hotet från'luftvärnsrobotar och kanonluftvärn. Ett av sätten för at-
tack- och spanjngsflyg att över'leva är att flyga mycket
lå9t och utnyttja det skydd som terränge-n kan ge, samt att
flyga med nycket^hög fart. Under de förhällandena har 'luft-
värnet mycket svårt att skjuta ner våra f1ygp1an.

Våra flygövningar- måste vara så real'istiska som rniiiligt,
med hänsyn till bäde hotet och flygsäkerheten,

Vi försöker flyga över hav och över områden med liten tät-
oebyggelse. Detla är dock inte al ltid nöjligt och lärnpligt.
Vi måste anfalla våra mål över land och i kustlandet lika
väl som över hav.

lJnder våra tillämpningsövningar flyger vi ofta intensivt
med många flygplan samiidigt öå lå9-höid. vi flyger då både
dag och natt. Detta medför tidvis en hel del flygbul'ler som

tyvärr dä är oundvikl igt!

Före sådana övningar strävar vi efter att nå så många sorn
möjligt inom berörda övningsomräden med information med
hjälp av press och radio.

I samband med start och landning är det heller inte möiligt
att undvika buller vid våra flygfält. 0är reglerar vi där-
för flygn i ngarna så att vi undvi ker bebyggel se så rnycket
som möjligt. Vi har där ocksä restr'iktioner i användning av
efterbrännkammaren.



Det är emellertid inte enbart övningsIraven som avqbr hurvi skall flyga^. Vi är ju, som ofta framgår av masimedia,
skyldiga att hål la hög beredskap för att ingripa rno t fram-
mande flygplan, som passerar våra gränser utdn tillstånd,
d- v s kränker svenskt terr'itorium. Vid sådana uppdrag
måste startande jaktflygplan flyga närmaste väqen oåÅ meo
hög fart för att hinna fram för att identifierå och om så
krävs, avvi sa "i nkräktaren". Då kan inte samma hänsvn sorn
eljesL lds L.il I dl lrn;nhetels behov av Iuqn och .o.

Det här har vdrit ett försök att förklara fdr er varför vr
flyger så sorn vi gör.

0m Nj trots dllt blir störda, eller om vi skränrer er eller
förorsakar er" skador, så ring ti11" närmaste flygflottilj.
Vi konmer då att svara på era frågor och vi kommer atr
utreda al la störningsrapporter.

Vi försöker alltid lösa våra uppqifter och nå våra utbild-
ningsmå1 i flygutDildlingen ned 

-så riteL DU'ler son möj-listll

Under uppvisningarna uppstår buller.

Skydda hörseln!

Tänk på barnen!

PROMUS
Din hjälpsamme grossist

\-,

v

ffitHt*
\Tftö'Äqiill$.ttlä$:SSry

rs$,K------------- ,ft

Promus, Kosterög. 12, 205 65 MALMO, tel 04O28 50 00
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Frivilligverksamheten i Flygvapnet
F|ivilligförsvaret är en av Sveriges största folkrörelser.
Inklusive hemvärnet omfattar frivilligförsvaret 700 000
medlemmar, fördelade på ett 20-ta1 organisationer.

13000 av dessa medlemmar finns i F'lygvapnetl

Fri vi I I i gförsvaret grundl ades redan under första värl os-
kriget. Landstormen utgjorde då basen för vårt försvar.
Knappa resurser samt personalbrist i krigsorganisationen
krävde ett nytänkande. Frivil'ligförsvaret bildades.

Det är värnpliktiga, vilka efter sin värnpliktstjänstgöring
fortsätter att utbi lda sig i sin militära tjänstegren.
Detta gör de genom att engagera si g i den fri v'i I 1 i ga be-
fordri ngsutb i l dni ngen.
Genom denna utbildning öppnar sig miijligheten att avancera
från menig tilI kapten.

Det är kvinnor, vilka utbildar sig mt en bestämd krigsbe-
fattn'ing. cenom avtal förbinder de sig att i händelse av
ofred lösa viktiga uppgifter i flygvapnets krigsorganisa-
tion. Genom befordringsutbildning är det nöjligt att avan-
cera frän menig ti lI löjtnant.

Foto:
Folo:
Flygstaben

Sveriges kvinnor skulIe bli bland de första i frivilIig-
försvaret.

Genom aktiva insatser inom tjänstegrenarna underhål I och
sjukvård, bidrog dessa kvinnor med ovärderliga insatser för
värt land och värt försvar.
De skulle bli f-öregångare tjll dagens SLK, Riksförbundet
Sveriges Lottakårer. Då hette organisationen Stockholms
Landstorms K vi n nor.

Flygvapnet bedriveLidag en omfattande frivillig försvars-
verksamhet. Förutom SLK utgör FVRF (Flygvapenföreningarnas
riksförbund), SKBR {sveriges kvinnliga bilkårers riksför-
bund), SBK (Svenska orukshundkl ubben) och FIF (Flygfälts-
ingenjörerna), några av de organisat'ioner f'lygvapnet samar-
betar med och vars medlemmar upprätthäller viktiga befatt-
n i ngar i flygvapnets krigsorganisation.

Ar Du intresserad av ytterligare information om frivi'llig
försvars ve rk sanhet?

Vänd Dig tilI en friviligorganisation eller F
avdel n i ng.
Kontakta Frivoff Johnny 0lsson te'l 0431-855
bildningsintendent Inger Persson te'l 0431-855

10 frivil li g-

71 el I er ut-
1?.

Skräp läggs i utsatta

papperskorgar - TACK!

4b 47



900
köper Ni fördel akLigl hos

- Resetelefon

ifickformat
Resctelefonefl sorn gör dig fri
Ftån bilen.

Bär den i handen eller tlckan.

Snabbkassett till bilen laddar

batterierna och ger nraximala

kontaktlnöjligheter-

'HNOKIA-MOETIRA '

PROJEKT J 22
PRoJEKT J 22 startade oktober 1986. Omfattande
nestaureringsarbete av F L0 JZZ Röd K utföres av
medlemmar i F 10 Kamratförening rned ekonomiskt stöd
genom donation av Julius Hagander. Röd K klar för
visning och taxning på f tO flygdag.

r- l. '&Ivloblra ultvman-

Konton{ hndslaget

Sven Forsell AB

Storgatan 51

ilngetholm, Ui1-aT25

J22 Röd K 221,85 levererades till F
1945. Här står Röd K på Arnr6museums
vapnets 50-årsjubi l eum år 1976.

10 den 26
gar0 vro

april
Flvg-

Röd E i luften Förare S Ingvar
Svensson, Linköping, (f d fält-
flygare F 10)

J 22 ären 1945 - 1950F 10 hade
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I flygvapnet
kan Du välja mellan
11 yrken som

L l rrkesorrrcer pa 1 ryg rlnJen

Ll YfkesolTrcer pa SlrrllrnJen

D Yrkesofficer på markfdrsvars -
linjen

n Yrkesofficer på sanrba nd s -
l i n jen,

E Yrkesofficer i teknisk tjanst

Samtliga är nu öppna

även tör k vinnor.

Du är Fackman O

yrkesof f icer
L l xeservolr rcer pa sLr l I r'nJp1

! Reservofficer på sambands -'linjen,

! Meteoro log,

L_l r lyg teoare,

[ | r rygrngenJor, pa rvg |.r'er

Ll r rygrnqenJor pd mar|\ rlnJen

Varvad utbildning
TEOBI OCH PRAKTIK

ETT LAGARBETE

MYCKET IDROTT

Arbetsledare a Lärare

,^-'\,- --a ._ ,-.__ )
C/ ,iJ r^{.

t-\. -\-.=.s_
-\-=

Vill Du

veta mer?
Kontakta rek ryleringsdetaljen på

F 1O/Se S, Ängelholm, 0431-85500.

Skånska Flygflottiljen
Söd ra Luftförsvarssektorn
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NCöW-
ViII Du bli medlem så sänd
Srändig rnedlem kostar 300 kr.

tjänst varande
och samhöri ghet

medl emmarna att

anknytni ng ti l I
reservbefäl och
värnpliktig sarnt

Glöm jnte att skriva (texta)
ä ven fol kbokf-nummer (detta

F 10 Kamratförening är en både stor och livaktig förening
vars ändamål är att sammanföra f d och i
personal för vidmakthål lande av kamratskap
med F 10 samt att bereda tilifälle förfölja förbandets och FV utveckling.

l'ledl efl kan den b] i, som har elIer har haftF 10, bäde män och kvinnor, anstälIda,
pensionerade, inneliggande e1 1er tidigare
frivilligpersonal .

Vid årsmötet på F 10 i mars lämnas försvarsinformation och
ordnas kamratfest på kväl1en (vartannat år). Studiebesöks-
resa sker en dag i maj-juni. Höstträff ordnas en torsdag I
okLober med ärtlunch och försvarsinformdtion,

in 20 kr på pgnr 6 48 5t-9.

Ditt ndmn och Diq adress och
för medlemsmatrikeln). l'larkera också Din anknytning till
F 10.

Ti11 varje rnedlem sänds AKTUELLT F 10 ned 3-4 nummer per
ar.

F 10 Kamratförening säljer också kavajnåj ä 20 kr och
blazermärke"å 50 kr sarnt dekal ä 5 kr. Ange på talongen
u t !t onskema | .

Adress: F 10 Kamratförening, 262 B? Änge1ho1m.
Tel 0431-855 00 vx.
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Flygdagsbesökare och f ilatelister!
-I samband med flygdagen utges ett minnesbrev som poststämp-
las med en speciell minnespoststämpel . Brevet har medföljt
J 35 J oraken i över'ljudsfart och utges i en begränsad,
numrerad upplaga om 2000 ex. Brevet, inklusive porto, kan
köpas för 20:- vid fältDostkontoret,
Du.kan också köpa vykori och frimärken och få dem stämplace
med den speci e.l I a mi nnesstärnpel n.

SATTNING . REPRO . OFFSETTRYCK
BOKBINDERI . DISTRIBUTION

SCHMIDIS BOKTRYCKERI AB . BOX 823 . 25108 HELSINGBORG
TELEFON 042_1513 40 . TELEFAX 042_1s3207

Spara inträdesbilietten.

På den kan du vinna en

flygtur. Vinnande nummer

anges på anslagstavlan.

-'9-ÄNc€/ '..re{q
jroo@rsm\

',. lfil i%,..ffi'*..."o"

Skånska f lygtlottitJen
Södra lu ftlö rsva rsse kto rn
r990-06-10

Belordrat | överljudsllygning med J35 J 0raken Jubiieumsbrev Nr 0220
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J35

Draken

Tre divisi
Genom fö rs
0ste rri k e.

Spännvidd:
Längd:
lvlaxfart:

9,4 m

15,3 n
llach 2

oner J 35 J finns vid F 10/Se S i Angelholm.
äljning finns även Draken i 0anmark, Finland och

l4ax vapenlast:
" startvikt:

2,0
15 ,0

ton
ton

JA 37

Viggen

Vi 9gen finns i attack-
Flygp lanet utgör idag

Spännvi dd: 10 ,6 m

Längd: 16,4 m

Max vapenl ast 3,5

F Tl

, spanings-, jakt- samt skolversion.
stommen i Fl ygvapne t.

I'4ax startvi kt: 20,0 ton
" fart: Mach 2

Uppvisningsförare:
Kapten Vincent AhIin,

Uppvisningsförare:
Kapten Kurt Johansson,
Foto: F 17

ton
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DROTTNINGGATAN 42
HEISINGBORG

TELEFOT{ 042-13 $ m
TJSTIRGATAN 9

ANGELHOLM

Telefon O43I-I98 35

DET LOKAIÄ
BYGGFÖRETAGET

Uppvisningsf örare:
Major Agne Persson,

sk 60

SK 60 är ett
Används även
pl an. Fi nns

Spännvidd:
Längd:

Startvi kt:
I'laxfart:

j etskol f 1y gp 1 an .

samt sambands fl y g-

4,0 ton
890 km/ tr'm

tvåmotori gt och tvåsi tsi gt
)Pdl 

' 
Us)-

vid F 10/Se 5 i Angelholm.

9,5 m

10,5 m

J32
Lansen

Uppvi sningsförare lr. v:
l(apten Ingvar Enocsson, F ll
Major Bengt Carlsson, F Il
Kapten CIaes Lewin, F lf
Kapten Bengt Andersson
Foto: F Il

Fanns tidigare i Flygvapnet sorn attack-, jakt- samt
spaningsflygplan. ldag f i^nns endast ett tjugotal J32 i
tjänst, modifierade till rnål- och motmedelsflygplan.

Spännvidd: 13 m Max startvikt: 13 ton
Längd: 14,6 m l"iax fart: i4ach 0,95

6r
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Kan nä'n säga

vad som förenar Sveriges mest köpta
systemkamera, mest köpta kontors-
kopiatorer, bredaste faxsortiment

och tystaste skrivare ?

Namnet Canon.

Canon Svenska AB är ett av landets ledande
företag inom kontorsmaskin- och foto/videobranschen.
Vi omsätter ca.175 miljoner SEK och är 485 anställda.

I Skåne har vi kontor på följande orter;
Malmö, Helsingborg och Kristianstad.

Ring 040-31 87 00 för ytterligare information.

Canoil
Kan nå'n kan Canon

I

Tp 84

Hercules

Samtl iga
fr'ån F 7 -

olo: F 7.

l:e 0i]ot 2:e pilot Färdmek. Lre laslmäst.2:e laslmäsL.
A!'lahlstrdm BAndersson LJohansson T.Theander dJohans5L.n

Amerikansktil
Fl ygvapnet.

40,4 m

?9 ,]Q n
19,9 ton

Spännvidd:

Itla xl as t:

Max sta rtvi kt: 70,3 ton
I{arschf art: 550 km/ t'i m

sk 50

Ti di gare skolflygplan. Används
sambandsflygning. Fi nns v'i d F

Upp v i sningsf örare :
Kapten Alf Ingesson-Thoor, F 5

Foto: F 5

i dag näst.an uteslutande fijr
10/Se S i Angel hol m.

Spännvidd; 10,6 m

Längd: 8,0 m

l'4ax I ast: 3 pass

l'lax startv ikt: 1 ,2 ton
" fart: 235 km/ ti m
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Hkp 3

a

'r
Helikoptern har tillverkats både i USA och i ltalien. ln-
köpt till Flygvapnet och utnyttias för flygräddningsupp-
gifter. Finns vid F 10/Se S i Angelholm.

Rotor diameter 14,6 m llax startvikt: 4,3 ton
Längd: 17,4 m l'larschfart: 175 km/tim
l"laxl as t: B pass

Hkp 4

Foto: Flygstaben

tn armerikansktillverkad he1 ikopter som i Flygvapnet an-
vänds för regi ona'1 flygräddningstiänst.

Rotor diarneter: 15,2 m i"lax startvikt: 8,6 ton
Längd: 13,5 m l4arschfart: 230 km/tim
lvlaxl ast: 25 pass

-/T?lulr'
Telub Teknik AB

Telub Teknik AB 351 80 V:Lxjö . Tel 0.170-420 00
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Hkp 9

Foto: FlYgstaben

Västtysk helikopter som bl a utnyttJas'lokal f lygrä ddn i ngstianst.

Rotor diameter: 9,8 m lvlax startvikt:
8,5 m l'larschf art:
2 pass

av Flygvapnet för

2,5 ton
220 km/tim

För en del spelar tiden
ingen roll.

För andra
är det alltid bråttom.

tJt

LINJEFLYC.SAS

Paket från dörr till dörr i hela Skandinavien, på samma dag.

Ring bara närmaste fly€lplats.

l4axl as t:

Hkp 10

Fra n skti I I verkad
ersätta Hkp 4 i

Rotor di ameter:
Längd:
l"1axl as t:

Flygstaben

helikopter som efterhand kommer att
regi onal flygräddn ingstiänsl.

15,6 m l4ax startvikt: 9,4 tim
15,5 m l4arschfart: 260 km/tim
4,5 ton
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ViII Du veta mer?
Vi I I Du känna hi stori ens vi ngsl ag?
Vill Du, närhelst Du känner för det, kunna uppleva
Skånska Flygfl ottiljens utveckl ing" komprimerad
till 23 ninuters intressant underhällninq

om Skånska Flygflo-ttiljen - dess historia, dess
flygptan och dess många arbetsområden?

Köp då F 10/Se S jubileurnsbok!

Köp då videokasgtlen

"F 10 50 år 1990"1

Filrnen är sammansatt av garnl a foton och filmer,
skickligt sammanfogade till en skildring av Skänska
Flygflottiljen frän 1940 fram ti11 idag.

Att Hans Villius är speaker förstärker intrycket av
I evande nä rt i d s h i stor i a.

Pris kr 200:-.

nnehål I i

F l0 över l4al möhus
Ängel hol m tar över
Jeta Ioern 00rJ ar
Trotjänare och mel l anspel
Fl otti I j en viixer
Stödfu nkti onerna
Flottiljens ansi kte
Äterbl i ck

Boken omfattar 220 sidor, med 300 bilder, varav 115
i färg.

kr 150'-Pris:
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För egna anteckningar

TACK
till alla

medverkande
alannonsorer

F 10/Se S


