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Den 14 januari anordnades en infor-

Välbesökt
och givande
informationskväll
		
på museet!
		

mationskväll för våra värdar, guider
och simulatorintruktörer. 58 st hade hörsammat inbjudan. Några nya ansikten som bjudits in, hälsades också
välkomna. Gunnar Vieweg och Lennart Hjelte informerade om verksamheten, planerna för museets framtid
- nya simulatorn, och utbyggnaden av Flygplanshallen,
Jubileumsdagen 4/9 - en fortsättning på Flyg & Motordagen. Syftet med kvällen var också att värva fler

funktionärer, vilket lyckades ganska
bra - fyra nya värdar, några till som
funderar, några guider och en instruktör. ”Nyförvärven” ska nu ges utbildning för respektive funktion.
Men för att svara upp mot de ökande behoven av ”personal” behöver vi ytterligare påfyllning. Besöksgrupper
från företag, föreningar, myndigheter m fl ökar hela
tiden, vilket är glädjande. Våra funktionärer är vårt
ansikte utåt - alltså oerhört viktiga för museet.

Nu kan vi erbjuda
”flygpass” nästan
som på riktigt!

Ett nytt grepp från simulatorgänget: nu erbjuder

vi Sörmlands häftigaste flygupplevese i simulator.
Iförd flygoverall och hjälm, genomgång av planet och
uppdraget, kommer man så nära man kan, att flyga ett
Svenskt stridsflygplan. Och så nära verkligheten för
en pilot man kan komma! Efter genomgången startar
första flygpasset. Efter det blir det divisionsfika och
genomgång av passet. Sedan startar pass två där det
kan ingå moment som mörker och dimma. Därefter blir
det genomgång och utdelning av ett diplom. Vi tror att
detta koncept kan vara en kul födelsedagspresent. Priset blir 700 kr. Upplevelsen tar totalt ca 2 timmar. Vår
devis är:”Bli pilot för en dag, flygningen är simulerad,
upplevelsen är äkta. Detta marknadsförs hårt nu.

Den första att pröva (del av konceptet), var Hans Rainer, näringslivschef i Oxelösund och VD för organisationen Nyköpingsregionen. Simulatorflygningen var en
födelsedagspresent från hans personal.

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE I NFF 31 MARS
SE SIDAN 3

Medlemsresan
i år går till
Bournemouth,
18-22 augusti!

Foto: Pelle Lundberg

Årets flygshowresa för medlemmar i NFF går till
Bournemouth Air Festival, med några intressanta
museibesök, samt trevlig samvaro, god dryck och mat.
Kostnad för hela kalaset blir c:a 7 500: - SEK, där den
stora kostnaden är för boendet i 4 nätter och för bussar.

PROGRAM

Torsdag 18/8:
• Avresa med Ryanair från Skavsta till London Stansted kl.
06:35 med ankomst c:a 08:00 lokal tid.
• Bussresa till Bournemouth, c:a 2,5 timmar, och inkvartering
på centralt beläget hotell.
• Eftermiddagen och kvällen fri för egna aktiviteter.
Flygprogrammet är dock igång så det finns säkert att titta på
om man så önskar.
Fredag:
• Utflykt med buss till Fleet Air Arm Museum i Yeovilton,
ca 1,5 timmars bussresa, samt till Boscombe Down Museum
i Amesbury, c:a 1 timmas resa från Yeovilton. Sedan åter till
Bournemouth sent på eftermiddagen
Lördag och söndag:
• Flygshow i Bournemouth
enligt egna önskemål. Inga
entréavgifter behöver lösas,
det är bara att njuta.
Tid för annat finns det säkert.
Måndag 22/8:
• Efter lunch buss tillbaka till
Stansted, där Ryanair tar oss
tillbaka kl 18:25 med ankomst
Skavsta ca kl 21:45.

Bindande anmälan till:

Freddie Andersson: freddie.andersson@comhem.se
Lasse Thomsen: lasse@thomsenlyft.se
Anmäl dig senast 2016-04-30
Nyköpings Flyghistoriska Förening
Medlemsservice
Freddie Andersson och Lasse Thomsen

F11 MUSEUM HAR FÅTT
EN KOMPLETT
INSTRUMENTPANEL
TILL S 31 SPITFIRE!
Av de 50 S 31 Spitfire som under åren 1948-1955
flög på F 11 återstår endast spridda föremål, då
samtliga flygplan blev nogsamt skrotade. Därför
är det oerhört glädjande att vi i framtiden kan visa
upp en i stor sett komplett instrumentpanel till S 31.
Personen som lyckats med bedriften att återställa
panelen är, i flyghistoriska kretsar välbekante, Pelle
Lundberg, Vännäs. Det är ett synnerligen idogt och
tålamodskrävande jobb som ligger bakom denna
panel. Som exempel har han hittat ett instrument på en
loppmarknad i Tyskland.
Pelle är mest känd för att tillsammans med sin hustru
restaurerat en S 26 Mustang till ”nyskick” från ett
vrak som 1952 havererade i trakten av Jokkmokk och
bärgades 1999. Det gick åt 25 000 nitar och 18 400
timmar under nio år att renovera flygplanet, som nu
finns på F 21 Flygmuseum.
Vi är stolta och glada att kunna visa den av Pelle
Lundberg restaurerade instrumentpanelen.
NFF har från början beslutat att inte betala för museala
föremål. Men för att ersätta Pelle för sina utlägg, enbart
klocka till en Spitfire betingar ett pris av ca 5 000 kr,
har en trogen sponsor till museet trätt in.
Vi framför ett stort tack till Freddie Andersson, som
stödjer museet och skänker Spitfirepanelen till F11
Museum, där den kommer att bevaras för framtiden.

BOKSLÄPP 5 MARS PÅ F11 MUSEUM!
Mikael Forslund släpper sin ny bok: ”Spitfire
in Sweden” på F11 Museum lördagen 5 mars kl

11-15. Specialpris på boken under dagen - och
desutom signerad av författaren! Programmet
börjar med avtäckning av en Spitfire-vägg och
instrumentpanel. Spitfire-piloterna Walter (Walle)
Jonsson och Stig Siljedahl, samt meken Sören
Wennerberg berättar historier. Mingel med fika och
tidstrogen musik av Havsbandet. Fri entré.

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE I NFF 31 MARS
Välkommen till årsmöte I NFF,
till vilket du härmed kallas
Datum		

Torsdagen den 31 mars

Plats		
		
		
PROGRAM
16:45-17:45

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

18:00		
		

Årsmötesförhandlingar
enligt NFF stadgar.

18:30		
		
		

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

19:15 ca

Lottdragning

F11 Museum håller öppet

19:30-ca 21:00 Föredrag
		

Jan Landin

		

”Estonia ett dramatiskt
räddningsuppdrag”

		
		
		

				

P-O Petterssons Stipendium 2015

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 16/3 2016
= 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 årsmötesförhandlingarna är naturligtvis ändå välkommen
till föredraget.
ANMÄLAN
Anmäl dig omgående, dock senast 22 mars till:
Freddie Andersson
e-post: freddie.andersson@comhem.se
tel: 010 475 38 22		
Med förhoppning om stor anslutning till detta, vårt
artonde årsmöte i NFF.		
					
Styrelsen

RAPPORT FRÅN BYGGET
AV NYA SIMULATORN
Museets nya, tredje, simulator - Saab 105/SK 60 - står
just nu i Janne Högbergs garage i Stigtomta (bilden).
Där kommer framdelen av planet med cockpit att rent
mekaniskt bli en simulator. Datoriseringen kommer att
ske hos Anders Eriksson i Sjösa, som med våra tidigare
simulatorer. Domen, ca 4 m i diameter, består av 6 st
”apelsinklyftor” i armerad plast, som ska bultas ihop.
Beslut är taget att producera domen. Rapporteringen
om framväxten fortsätter i MN 2/16.

Vid en ceremoni på Blommenhof Hotel 17 december 2015 delades stipendier och priser ut till elever
i avgångsklassen på Flygteknik Technical Training.
NFF delar årligen ut ett stipendium till P-O Petterssons
Minne, och som består av ett diplom och en prissumma, vilket ska tilldelas ”Bästa Kamrat” i flygteknikerklassen. En fond bildades vid P-O´s frånfälle ur vilken
prissumman tas. Stipendiat utses genom sluten omröstning av klasskamraterna. 2015 års stipendiat blev
Christodoulos Gabierakis. Det delades ut av NFF´s representanter Lennart Zetterström och Kenneth Åbrink.

Ordföranden har ordet
Det har redan hunnit gå
några veckor på det nya
året och blivit lite ljusare.
Ett annat vårtecken är att
det snart är dags för Årsmöte NFF, 31/3. Glöm inte
att anmäla dig!
Vår tredje simulator,
Saab 105/SK 60, som vi
planerar att inviga på Jubileumsdagen 4/9, får plats i
Flygplanhallen efter lite omflyttning, men sedan är det fullt, eller egentligen mer
än fullt. Dessutom har vi bland annat en SH 37 i förråd
och möjligen också fler simulatorer på gång. Jag fick
nämligen häromdagen information om att vi har stora
möjligheter att få tag på en JAS 39 Gripen-simulator!
Den här sortens ”problem” är ju egentligen bland det
bästa som kan hända vår verksamhet. Vi har därför,
ännu så länge, mycket försiktigt, börjat prata om en
utbyggnad av Flygplanhallen. En mycket stor fråga för
oss, som kommer att kräva mycket utredning, förutom
det rent uppenbara med finansiering, också om våra
långsiktiga utsikter.
Jag kommer att återkomma i denna spalt så snart det
finns något att rapportera. I mellantiden - ”håll tummarna” för att våra planer kan realiseras, besök museet,
och ta med många vänner, flyg simulator, och ha det
så bra.
Lennart Hjelte

JUBILEUMS
DAGEN 4/9
I år kallar vi vårt årliga och populära evenemang Nyköpings Flyg & Motordag, för Jubileumsdag.
F11 Museum fyller 25 år och Skavsta (F11) 75 år.
Programmet blir kanske lite annorlunda – legendariska
flygplan och entusiastbilar kommer förstås.
Nytt är att vi planerar att visa modellflyg och modellflygsbygge, där vi speciellt vänder oss till ungdomar.
Det kommer också att visas drönare i större storlekar
för professionellt bruk.
Och inte minst - vår SK 60-simulator invigs av en prominent person! Mer info kommer i nästa MedlemsNytt.

ANSVARIG UTGIVARE
REDAKTIONSGRUPP
			
			
REDAKTÖR/PRODUKTION

Kenneth Åbrink tel 073 416 33 41
Fred Brihagen tel 070 394 20 44
Gunnar Vieweg tel 070 530 20 74
Freddie Andersson tel 010 475 38 22
Kenneth Åbrink		

Musik under Vingarna

Välkommen till F11 Museum 15 mars kl 18:30. ”Incheckning” från kl 18:00. Sörmlands Musikkår spelar
då härlig musik man minns och det kommer att berättas
många flygarskrönor. Servering i pausen. Entré 100 kr
för medlemmar i NFF. Icke medlemmar betalar 120 kr.

NYA ÖPPETTIDERNA PÅ F11 MUSEUM
Tisdagar kl 9-12 och söndagar kl 11-16.
Samt onsdagar 29/6 - 17/8 kl 13-17.

Vi erbjuder nu alltid guidning på söndagar - två guider,
samt en värd som kan visa besökarna tillrätta, sälja i
museibutiken och caféet. Tisdagar utses en guide vid
behov, eftersom vi i regel är många kunniga på plats.
Underrättelseplutonen visas två gånger varje söndag.
Skylt i museet visar tid för visningarna.
Du, vi behöver alltid påfyllning av guider, värdar och
simulatorinstruktörer. Anmäl ditt intresse till Gunnar
Vieweg, tel 070 530 20 74.
Se alltid vår hemsida för öppettider, då museet kan vara
stängt på vissa helgdagar.

Glömt att betala
medlemsavgiften för 2016?

Kassören saknar fortfarande några medlemsavgifter.
Betala så fort ni kan på BG 5441-6995.
OBS!!! Glöm ej att ange avsändare.
Till er som redan betalt och även skänkt extra
bidrag, tackar vi särskilt.

SPONSOR AV DENNA UTGÅVA:
Portot till den tryckta upplagan av detta nummer av MedlemsNytt
sponsras av:
Saab AB
Support and Services
Nyköping
www.saabgroup.com

ADRESS		
		
E-POST:		
HEMSIDA
FACEBOOK
BANKGIRO

Nyköpings Flyghistoriska Förening
Skavsta Flygplats, 611 92 Nyköping
info@f11museum.se
www.f11museum.se
F11 Museum
5441-6995

Var vänlig meddela eventuella felaktigheter i dina adressuppgifter till NFF

