FÖLJ MED PÅ VÅRA
VÄLARRANGERADE
RESOR I ÅR!
Freddie Andersson, som är ansvarig för
medlemsservice, har arrangerat ett stort antal resor
åt NFF.
På bilden ser vi honom (till vänster) och P-U Hagelin
som var en av de 10 deltagarna på höstens USA-resa,
som var arrangerad av SFF.
Passa på att anmäl dig till de kommande NFF-resorna.
Det kommer att bli många häftiga flygupplevelser.

Flygvapnets huvudflygdag
på F7 4/7
NFF avser att anordna en resa med buss till årets
flygdag som arrangeras av Flygvapnet och som går av
stapeln 2015-07-04.
Preliminärt program:
•
Avresa från central plats i Nyköping (Stora Torget)
kl. 06:00 lördag morgon, för c:a 4 timmars bussresa
(Åkerbergs Trafik) till Såtenäs och F 7 med fikapaus på
vägen.
•
Ankomst c:a 10:30
•
Flygdag med firande av F 7:s 75 år som flottilj samt att
Herkules firar 50 år i Sverige
•
Återfärd mot Nyköping kl. 15:00 och paus på hemvägen
•
Ankomst Nyköping c:a 20:00

Kostnad för bussresa 350: - per person som betalas via
plusgiro före avresa eller kontant vid avresan
Förutsättningen är min. 35 deltagare och max. 50.
Först till kvarn gäller
Bindande anmälan till Freddie Andersson:
freddie.andersson@comhem.se

Ett annat populärt NFF-arrangemang:

NYKÖPINGS FLYG & MOTORDAG

Planeringsarbetet är i full gång. Bokning pågår av intressanta plan. I år siktar vi in oss på plan från 20-talet
och fram till 50-talet. Redan nu är Sk16, Saab B17,
DC3 Daisy och Spitfire klara. Vi jobbar på Hercules,
samt ett 10-tal härliga plan till. Automobilsällskapet
är också i full gång med sin planering för dagen - bilar
med flyganknytning prioriteras i år. Boka in 30/8
redan nu!

Resa med
NFF till
England
och London
17/9
En resa i nostalgins tecken
till England och London
med besök på Duxford och
årets ”Battle of Britain
anniversary Air Show”
Preliminärt program:
•
Torsdag den 17/9 avresa med tidigt morgonflyg från
Skavsta till Stansted
•
Vid ankomst möts vi av en buss som tar oss direkt till
Duxford där vi skall titta på platsen som det museum det
faktiskt är och som man inte hinner med på en ”vanlig”
flygdag. På eftermiddagen när vi är mätta på intryck tar
bussen oss till centrala London för inkvartering på bra
hotell.
•
Fredagen kan med fördel användas för egna aktiviteter
i denna fantastiska stad t.ex. ett besök på Imperial War
Museum eller på RAF:s museum i Hendon. Annars finns
ju alltid shopping att tillgå
•
Lördagen ägnas helt åt flygdagen på Duxford där
man detta år firar att det är 75 år sedan Slaget om
Storbritannien stod. Det kommer med stor säkerhet att bli
mycket Spitfire och liknande flyg i luften
•
Söndagen blir också den en dag för egna aktiviteter
•
Måndag 21/9 tar vi det lugnt med en lång och sen
frukost, packar prylarna och gör oss klara för återfärd
mot hemmafronten. Buss tar oss till Stansted på
eftermiddagen och flyget går hem c:a 18:00

Kostnad för ovanstående resa beräknas till
c:a 7 000: - per person inkl. entré till flygdagen.
Bindande anmälan senast 2015-05-15 till
Freddie Andersson:
freddie.andersson@comhem.se
Telefon 073-800 92 30
eller Lasse Thomsen:
lasse@thomsenlyft.se Telefon 070-779 74 73

KALLELSE till årsmöte I NFF
Datum		

Torsdagen den 26 mars

Plats		
		
		

Flygteknikerskolan, norra delen av
f d 5 divisionens hangar. Parkering
enligt skiss till höger.

PROGRAM
Kl 1645-1745 F11 Museum håller öppet
Kl 1800
		

Årsmötesförhandlingar
enligt NFF stadgar,

Kl 1830		

		
		

Paus med smörgås och lättöl/vatten,
pris 70 kr, ta med jämna pengar.
Lotter säljs 10 kr/st

Kl 1915 ca

Lottdragning

Kl 1930-2100 Föredrag – Göran Tode. Se nedan.
Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast två
veckor före årsmötet. Lämna motioner till Gunnar Vieweg, e-post: gvg@allt2.se eller personligen på tisdagsförmiddagar på museet.
Verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning
kommer att delas ut vid ankomsten.
I samband med årsmötet ser vi fram
mot ett intressant föredrag
av Göran Tode. Göran är överste av 1. gr,
flottiljchef på F 6 1986 - 1989 och därefter chef för
Operationsledningen i Hkv och ordförande i ÖB
Telekrigberedning 1989 – 1992. Göran har militär
flygerfarenhet från Sk 50, Sk 16, Sk 60, J 28, A 32, AJ
37, med speciellt mycket erfarenhet från A 32 Lansen.
Under sin flygvapenkarriär har Göran även hunnit
med att vara chef för operationsavdelningen vid Första
Flygeskadern 1972-1982 och chef för Flygstabens
JAS-avdelning till 1982-1986. Så här kommenterar
Göran sitt föredrag;
“Jag tänker berätta om hur det var att flyga attack på
60-talet med Lansen och lite om hur vi utvecklade
taktiken efterhand till AJ37. Vi hade självfallet mycket
med spaningen att göra, t ex när det gäller mål till havs
- då var också Kfl inblandad förstås. Kan berätta lite
om några tillfällen med kustflottan också. Sigge Savac
var en hejare på att hålla ordning på attack och spaning

ÅKE JAKOBSSON HAR AVLIDIT
En av F11 Museums kunnigaste
medarbetare, specialisten på
Underrättelseplutonen och allt
som rör fotoframkallning och
tolkning, Åke Jakobsson, avled
21 februari efter några månaders
sjukdom. En utförlig nekrolog
kommer att presenteras i nästa
nummer av MedlemsNytt.

ANMÄLAN
Anmäl dig omgående, dock senast 19 mars till:
Freddie Andersson, tel 073 800 92 30, eller
freddie.andersson@comhem.se
Du som inte har tillfälle att komma till årsmötesförhandlingarna är naturligtvis ändå välkommen.
Med förhoppning om en som vanligt stor anslutning till
detta, vårt sjuttonde årsmöte i NFF.		

					

Styrelsen

Sorgliga stunder med haverier med räfst och rättarting,
förlorade kamrater kommer jag att beröra eftersom det
har kommit ut en ny bok på Bonniers: ”HAVERIET”
där författaren kritiserar ledande generaler i FV för
olyckorna. Jag tänker kommentera den boken och ge en
förklaring till varför
				
				
det var som det var. En
				
faktor som Haveriet				
författaren alldeles
				
bortser från var den
				
hotmiljö vi faktiskt
				
levde i. Jag kommer
				
att påminna om en del
				
våldsamma händelser
				
i Europa och i vårt
				
närområde. (inte bara
				
DC3-an och Catalinan).
				
Jag kommer också att
jämföra haveristatistiken med annan olycksstatistik på
60-talet”.

MEDLEMSFÖRMÅNER
Nästan alla föreningar erbjuder förmånliga priser till
sina medlemmar - så även NFF och våra sponsorer:
10 % rabatt på priserna i museibutiken samt på
simulatorerna.
Medlemmar får hyra Flygplanhallen för fester, för 1 000 kr.
Trosa Däckmarknad i Vagnhärad lämnar 10 % på däck, fälg,
hjulhotell och arbete.
Fler erbjudanden kommer - se hemsidan!

Ordföranden har ordet
Mars, årsmötesmånaden, är här. I år dessutom
kryddad med den 3:e konserten under vingarna,
med Sörmlands Musikkår tidigare i samma vecka.
Välkommen till båda tillfällena!
I januari deltog vi i Museimässan i Norrköping
i 2 dagar. Ett bra tillfälle att träffa kollegor inom
besöks- och museivärlden samt förstås att marknadsföra oss för alla som besökte mässan. Samtidigt pågick Resemässan i Norrköping. Ett tillfälle
för oss att träffa researrangörer speciellt när det
gäller gruppbesök. Jag är övertygad om att en av
anledningarna till att vi nu har fler gruppbesök är
att vi deltar i marknadsaktiviteter av olika slag
Men mer besökare mer jobb.
Som vanligt hittar du rop på fler
intresserade på annan plats.
Mer besökare ger bättre
ekonomi vilket ger oss en
stabilare framtid. Vi ses!
Lennart Hjelte

Flygsimulator även för
de yngsta besökarna
I ”paketet” med Cessna-prylar vi en gång

fick av FFK fanns utrustning som räckt till ytterligare
en Cessnasimulator. Dock av det enklare slaget, med
en förinspelad flygsekvens som spelas upp på skärmen
där barnen kan följa flygningen och “styra” flygplanet
med reglagen. Flygsekvensen upprepas automatiskt, så
det är bara för barnen att hoppa in och flyga. Om det
blir för roligt behövs kanske tidsgräns för att alla skall
hinna flyga.
Bakom det mesta av arbetet med denna förnämliga
barnaktivitet ligger simulatorentusiasten Jan Högberg,
uppbackad av övriga i simulatorgänget. Tack för det
Janne och övriga inblandade.

EN:
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B
I
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MINNEN FRÅN ÖSTRA BERGEN. En bok av
Lars Einar om Nyköping 1933-1953. Handlar delvis
om F11. 250 kr.
SPITFIRE OCH MESSERSCHMITT 109.
Kompletta radiostyrda flygande modeller i skala 1:20,
nu inkl radiosändare.

MEDLEMSAVGIFT FÖR 2015
Du som ännu inte hunnit betala medlemsavgiften har
fortfarande möjlighet. Vi måste få in alla medlemsavgifter senast en vecka innan årsmötet.

ÖPPETTIDERNA PÅ F11 MUSEUM

Tisdagar kl 9-12, torsdagar kl 17-20 och söndagar kl
11-15. Full guidning kommer vi att ha sista söndagen
i varje månad som vanligt. Övriga dagar är det våra museivärdar som visar gästerna tillrätta. Flygtid i simulatorerna bokas på www.f11museum.se
Se även vår hemsida för öppettider, då museet kan
vara stängt på vissa helgdagar.

REDAKTIONSGRUPP
			
			

Kenneth Åbrink tel 0734 16 33 41
Fred Brihagen tel 0155 21 92 54
Gunnar Vieweg tel 070 530 20 74

REDAKTÖR/PRODUKTION Kenneth Åbrink			

KÖP VÅRA SIMULATOR-PRESENKORT

PÅ RÖDA KORSET/KUPAN OCKSÅ!

Presentkort till simulatorerna, finns att köpa, förutom
på museet och genom hemsidan, även centralt i Nyköping på Röda Korset/Kupan, Västra Trädgårdsgatan 47.
Kupan har öppet vardagar kl 10-16 och lördagar
kl 10-14. Genom att köpa presentkorten på Kupan,
stöder du behövande medmänniskor lokalt i Nyköping
på bl a Träffpunkten och Mira.

PORTOSPONSOR:

Utskicket av detta nummer av MedlemsNytt sponsras av:
Imtech VS-Teknik AB. Hantverksvägen 5 Nyköping. Tel 010 472 60 00.
www.imtech.se

ADRESS		
		
E-POST:		
HEMSIDA
FACEBOOK
POSTGIRO

Nyköpings Flyghistoriska Förening
Skavsta Flygplats, 611 92 Nyköping
f11museum_marknad@live.se
www.f11museum.se
F11 Museum
82 46 05-0

Var vänlig meddela eventuella felaktigheter i dina adressuppgifter till NFF

