
MEDLEMSNYTT2/22

  VÄLKOMMEN PÅ ÅRSMÖTE I NFF 29 MARS!
	 	 	 	 	 	 	 	 	 					Kallelse	på	sid	3

BÄSTE MEDLEM!

        Hälsningar 
        Lennart Hjelte

NU	HAR	VI	
ÖPPNAT	HELA	
MUSEET	IGEN!

I MN 4/21 skrev jag ”Äntligen” och att vi nu 
öppnar museet och simulatorerna igen.
     Men det varade ju inte som bekant så länge. 
I Extra MN 1/22 skrev jag att vi stänger ner simu-
latorerna och inför restriktioner för besökare till 
museet.

Nu då?
Jo restriktionerna för besökare är borta, så nu 
behöver vi inte hålla reda på antalet besökare som 
samtidigt finns inne i lokalerna. När det gäller 
simulatorerna så är vi igång men har valt att fort-
sättningsvis begära covid-pass eller vaccinations-
intyg om minst två sprutor och att man inte har 
förkylningssymptom. Detta för att instruktörerna 
kommer så nära ”piloten”. Tillsvidare är Viggen 
och Pipern igång. Sk60 kommer igång i mars och 
Gripen i april, visst arbete pågår med dessa.

Vi behåller också rekommendationerna om av-
stånd m m, för pandemin är nog inte helt över än. 
Vi hoppas på förståelse för detta.
”Musik under vingarna” blev inte av i februari 
men nu planerar vi för en konsert i maj. Detsamma 
gäller för Flygdagen. Vi är optimister och planerar 
för Flygdag i september.
     MEN kolla på hemsidan för datum och eventu-
ella ändringar.
Vi har med glädje noterat att andra organisationer 
har börjat planera för framtiden. Vi har fått många 
frågor om gruppbesök.
Mycket arbete och nyheter har lagts ned på vår 
app under pandemitiden. De problem som vi haft 
med filmer i Iphone är lösta. Den nya versionen 
(v1.6) kan du ladda ner från den 1 april. 
Gå in och njut!

FILMEN OM 
FLOTTILJENS HISTORIA
Filmen om F11 1941-1980 som alla våra besökare kan 
se, är nu omredigerad med material om spaningsrä-
derna med S 29C över Sovjet 1958. Även en nyfilmad 
intervju med John Mattson i museets 29:a finns med. 
(John var en av ”1958-piloterna”). Vår mycket upp-
skattade film är producerad av Joachim Smith. 



När nu äntligen restriktionerna lättat, 
så återkommer vi till idén att erbjuda 
NNF-medlemmarna trevliga filmaftnar 
på offmässen gratis. 
     Det är tack vare att SFF flyttat till 
Skavsta och offmässen och där gjort 
en kraftig uppgradering av projektor, 
högtalare och duk, som gör att vi får 
”biokänsla” i den stora samlingsalen. 
     Första visning blir torsdag den 
17 mars kl 18-20.  Håll utkik på 
hemsidan beträffande program.

Välkomna!

FLYG-
FILM-
AFTON

Ombyggnationer	på	och	i	Flyghallen
I hörnet bakom Viggen håller Lindeskovs i dagarna på 
att bygga upp väggar till en ny utställningsyta. Det blir 
ca 17 kvadratmeter, där vi kommer att kunna visa några 
av de många uniformerna vi fått i donationer under 
åren. Det blir montrar med uniformer, bilder och text, 
samt dockor med uniformer.

Ni som nyligen varit ute på museet har säkert sett vår 
nya entrédörr. Dörrpartiet hittade Lennart Zetterström 
vid en rivning i Nyköping. Lindeskovs Mark & Maskin 
har anpassat de nya dörrarna till den gamla entrédörren.
Med dessa dörrar blev museet genast mer välkomnande
och med ett behövligt ljusinsläpp.

ÅTER IGEN EN NY 
UPPLAGA AV
ÖVER GRÄNSEN
Fjärde upplagan av vårt bokpaket om 1958 är nu 
beställd. Hittills har vi sålt nästan 900 exemplar! Det 
räknas, av de som vet, som mycket i den här kategorin 
av böcker. Passa på att köpa bokpaketet i museibutiken 
eller via vår hemsida.



Välkommen till årsmöte i nFF, 
till Vilket du härmed kallas
Datum Tisdagen den 29 mars 2022
Plats	 	 f	d	Officersmässen,	Skavsta
Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 
12/3 2022 = två veckor före årsmötet.
Lämna motioner till Gunnar Vieweg: gvg@allt2.se 
eller personligen på tisdagsförmiddagar på museet.
Verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning 
kommer att delas ut vid ankomsten.
Du som inte har tillfälle att komma till årsmötes-
förhandlingarna är naturligtvis ändå välkommen 
till föredraget.

ANMÄLAN
Anmäl	dig	omgående,	dock	senast	15	mars	till:
Freddie Andersson 
e-post: freddie.andersson26@gmail.com
tel: 073 800 92 30  
Med förhoppning om stor anslutning till vårt 
trettioförsta årsmöte i NFF.          Styrelsen 
     

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE I NFF

PROGRAM
17:00  F11 Museum håller öppet för visning.
18:00	 	 ÅrSmöteSförhAndlingAr	
  enligt NFF stadgar.
18:30  Paus med rejäl F11-smörgås 
  samt lättöl/vatten. 
  Pris 100 kr inklusive 2 lotter.  
19:15	ca Lottdragning 
19:30-ca 21:00 föredrAg

Årsmötesföredraget: 
Kjell Nordström ”Sveriges mesta 
flygare” berättar om Vampire 75 år.

På bilden ser vi en drygt tjugoårig Kjell Nordström 
på F  21 i en Vampire. Kjell har som ni vet flugit nästan 
allt. 
     Föredraget kommer att främst handla om Vampire 
som kom till Sverige och F 13 4 juni 1946.
     Vi får naturligvis också höra Kjells fantastiska fly-
garkarriär, som fortsätter än i dag.

Invigning av vår nya simulator - 
JAS 39 Gripen
Tisdagen den 5 april kl 10:30 invigs Gripensimulatorn 
av Södermanlands Landshövding. Medlemmar i NFF 
är välkomna att bevista ceremonin i Flyghallen. Efter 
invigningen finns möjlighet att prova simulatorn en 
kort stund. Från och med 6 april går det att boka simu-
latorn i vår hemsida, med första flygning söndagen 10 
april. En 30-minuters flygtur kostar 250 kr.

ArbetSams nationella 
möte genomförs i 
Nyköping - bl a hos oss!
22-24 april kommer ca 140 musiarbetare att vara i vår 
trakt. Mötet inleds på Sörmlands Museum med föreläs-
ningar, årsmöte samt middag på kvällen. På lördag kl 
8.30 till 9:30 kommer alla att besöka F11 Museum. 
     För oss F 11-funktionärer innebär det ett kul, men 
tufft uppdrag, att visa och lotsa så många besökare på 
så kort tid. Men visst ska vi klara av det! Stieg Ingvars-
son planerar programmet hos oss, samt plockar ihop 
en arbetsgrupp. Här kommer vår App väl till pass. Den 
ska presenteras för besökarna redan i de tre bussarna. 
Vidare kommer vi att göra en speciell folder om F 11 
Museum med orienteringkartor. 
     Detta evenemang kommer förhoppningsvis att ge 
oss god PR. Det är ju representanter från hela musei-
sverige som kommer att vara här.



ÖPPET PÅ F11 MUSEUM 
tisdagar kl 9-12, söndagar kl 11-16.
Under ordinarie öppettider finns det alltid två värdar i 
Flyghallen, där man också betalar entréavgiften.
Annexet och Underrättelseplutonen är öppet vid förfrå-
gan hos värd. 
Se alltid vår hemsida för öppettider, då museet kan vara 
stängt på vissa helgdagar.
Flygpass i simulatorerna bokas på: www.f11museum.se
Tider kan finnas vid förfrågan direkt hos simulator-
instruktörerna på museet.
Entréavgiften är 80 kr. Ungdom under 15 år gratis 
liksom medlemmar i NFF. Har du presentkort är det 
också fri entré. Besök FlygCaféet och vår spännande 
museibutik!

VI SPONSRAR NFF/MEDLEMSNYTT

ansVariG utGiVare  Kenneth Åbrink tel 073 416 33 41
redaktionsGruPP  Fred Brihagen tel 070 394 20 44
   Gunnar Vieweg tel 070 530 20 74
   Freddie Andersson tel 073 800 92 30
redaktör/Produktion Kenneth Åbrink   

meddela eventuella felaktigheter i dina adressuppgifter till nFF

adress    Nyköpings Flyghistoriska Förening
    Skavsta Flygplats, 611 92 Nyköping
e-Post    info@f11museum.se
hemsida    www.f11museum.se
FaCeBook  f11sverigesflygspaningsmuseum
BankGiro   5441-6995. medlemsavgifter: 5236-2654. 
orGnr   817605-3224   

OBS! MEDLEMSAVGIFTEN: 200 KR FÖR 
2022, SKA BETALAS IN PÅ SPECIELLT 
BANKGIRONUMMER: 5236-2654

GLÖMT ATT BETALA
MEDLEMSAVGIFTEN?
Bifogat med MN 4/21 fanns ett inbetalningskort med 
tillhörande personligt MEDLEMSKORT. Klipp ut 
inbetalningstalongen och fyll i avgiftsalternativ, samt  
namn, telefonnummer och ev E-postadress. 
OBS!	Använder	du	inte	blanketten	vid	betalningen	
-	glöm	ej	ange	avsändare	och	vad	betalningen	gäller.	 
När du gjort din betalning: 
KliPP	ut	Och	SPArA	medlemSKOrtet! 
Medlemskortet ger dig fri entré till vårt museum.

VILL DU VARA MED 
OCH ”JOBBA” PÅ 
F11 MUSEUM?
Du, vi behöver alltid påfyllning av guider, värdar, 
simulatorinstruktörer, flygplansmekaniker, datakunniga 
och museiintresserade i allmänhet. Anmäl ditt intresse 
till Gunnar Vieweg, tel 070 530 20 74.

Nu när restriktionerna tagits bort finns det möjligheter 
för oss att arrangera en flygdag. Så, den 3 september 
kan det äntligen ”braka loss” på Skavsta. Planerings-
gruppen letar nu efter intressanta flygplan som kan 
förgylla dagen. Flygvapnet kommer! Mer om detta i 
nästa MedlemsNytt och på vår hemsida under april. 

SUGEN PÅ EN RESA?
Freddie Andersson - vår flygre-
seplanerare - håller på att leta 
efter en intressant flygshow 
inför hösten. Planerad resa blir 
till England eller Tjeckien
     I nästa MedlemsNytt får du 
veta vart vi ska bege oss. Det 
kommer även att annonseras på 
vår hemsida.

UTFORSKA VÅR APP!
Du kan besöka museet virtuellt. Du gör det i F 11-
appen, som lanserades förra året. Vi fyller ständigt på 
med nytt material i appen. 
     Det stora antalet filmer, många om flygspaning 
under kalla kriget, gör appen speciellt intressant. Alla 
filmer är i liggande format med hög kvalitet. En uppda-
terad version (1.6) lanseras 1 april, där problemen med 
filmer i Iphone förhoppningsvis är lösta. 
     Appen har ett stort dokumentärt värdet, genom 
berättelser av ”De som var med”. Den informationen 
kan du bara få via appen. 
     De personer vid F 11 
Museum som varit verk-
samma med appen är Joa-
chim Smith, Gunnar Vieweg, 
Gunnar Wolving och Georg 
Hammertjärn.
Så	här	laddar	du	ned	ap-
pen	i	din	mobil:
Sök f	11	museum	i Iphone i 
App Store, 
och i  Android-mobil i 
Google Play.
Utvecklingen av appen har 
skett i samarbete med företa-
get KFV IT i Katrineholm.      

FLYG-
DAG
3/9!	

Ctt systems aB
Nyköping
Tel 0155 20 59 00
ctt@ctt.se
www.ctt.se


