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MEDLEMS

MÅNGA BESÖKARE PÅ ÅRETS

”MUSIK UNDER VINGARNA”
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Tisdagskvällen 4 februari var det stor musikalisk folkfest i F11 Museums Flyghall.
Sörmlands Musikkår/Flygvapenfrivilligas
Musikkår, med sångsolisterna Inger Helsing
och Jan Nilson, samt dirigent NilsÅke
Nilsson, underhöll en mycket nöjd och
vältalig publik. Faktum är att det blev
publikrekord på årets konsert. Detta var åttonde året vi samarrangerade konserten med
museet och Musikkåren. Under pausen
sålde vi kaffe och mazariner. Efter sista
musikstycket på programmet avtackade
NFF:s ordförande orkestern, samt frågade
publiken om man vill att orkestern ska
komma tillbaka nästa år - det blev ett
rungande JA. Som vanligt avslutades
kvällen med Kungliga Södermanlands
regementes marsch, under stående ovationer.

KALLESE TILL ÅRSMÖTE I NFF 24 MARS!
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DETTA HÄNDER
FRAMÖVER
PÅ MUSEET:
18 april

Då kommer ca 140 delegater från ArbetsSam (Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd), i samband med
deras årsstämma. Deltagarna kommer från hela
landet. Våra guider och värdar ska då under några
hektiska timmar visa hela museet.

6 september

Eftersom det i år inte är någon flygdag, kommer
vi i stället att bjuda in till ”ÖPPET HUS”. Det blir
alltså ett mindre evenemang, med fri entré, serveringar, extrapriser på simulatorerna, visning av
vår App, invigning av vår nya simulator: JAS 39
Gripen, och faktiskt ett flygplan också - SK50 eftersom att vi är ett flygmuseum. Mer info kommer i MedlemsNytt i kommande nummer.

BESÖK FRÅN GOTLANDS
FÖRSVARSMUSEUM
Under tisdagen 19/2 hade vi Gotlandsbesök. David
Davidsson berättade om Gotlands Försvarsmuseum,
som visar flyg, marin och armé. Museet finns i Tingstäde, nordost om Visby längs väg 148.
Museet är uppdelat på två anläggningar i och straxt
intill Tingstäde: Flyg&Marin, samt Armé.
Se öppettider på: gotlandsförsvarsmuseum.se
Museet färdigställdes 2009. Museet visar Gotlands
försvarshistoria från forntid till nutid. Med sig från
F11 Museum fick de ett ljusbord, som de saknade i sitt
Museum, och som vi hade dubletter av.

Till sommaren
10120
besökare 2019! har vi en app.....
Nytt årsrekord
för F11 Museum!

Till hjälp för våra besökare behövs en app där besökarna i sin mobil får veta mer om våra utställningsföremål
i filmer, bilder och text. Anledningen till att vi beslutat
att dra igång app-projektet är att det blir allt svårare
att rekrytera guider, samt att dagens yngre besökare
”kräver” en app i mobilen. Appen blir samtidigt en del
av vår marknadsföring, då informationen i appen ska
locka besökare att komma till museet för att se föremålen på riktigt och känna atmosfären.
Projektledare är Gunnar Vieweg med god hjälp
av Gunnar Wolving och teknikföretaget KFV IT som
svarar för det tekniska. Det tyngsta jobbet görs dock av
Joachim Smith, som producerar alla filmer och deltar i
övrig text- och bildbearbetning.
Mobilappen är naturligtvis utvecklingsbar och redan
nu pågår planering av fas 2 av projektet med fler filmer,
ljud och på sikt en engelsk version.

Foto: Joachim Haase

F11 Museum – Sveriges flygspaningsmuseum – är ett
av länets större turistmål, med besökare från en stor
del av mellersta Sverige, och med många utländska
besökare, från bl a Polen, Ungern, Tyskland, England,
Finland.
2019 hade vi 10120 besökare – ett nytt årsrekord
för oss. 2018 hade vi 5180 besökare. F11 Museum har
sedan starten 1991 haft en positiv utveckling av antalet
besökare. Det stora lyftet för museet kom 2011 då vår
Viggen-simulator invigdes.

.....och en ny
hemsida!

Museets hemsida har gjort god tjänst i över 20 år. Men
nu är det dags för en helt ny. Den kommer att följa
senaste trenderna vad gäller hemsidor med t ex film,
nyhetsvisningar, bildvisningar och med enkel sökoptimering. Den ska naturligtvis vara helt anpassbar
för surfplattor och mobiler. Projektledare är Kenneth
Åbrink med god hjälp av Lennart Östlund (konsult),
Gunnar Vieweg och Stieg Ingvarsson.

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

Tisdagen den 24 mars 2020
f d Officersmässen, Skavsta

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast
10/3 2020 = 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.
Röstberättigade är de som betalt årsavgiften. Aktuell
lista kommer att finnas vid årsmötet.
Du som inte har tillfälle att komma till årsmötesförhandlingarna är naturligtvis ändå välkommen
till föredraget.

ANMÄLAN

Årets föredragshållare efter årsmötet:
Tomas DaL

”SPIONFLYGNINGAR 
UNDER KALLA KRIGET”.

Efter andra världskriget upprättade Sovjetunionen
kommunistregimer i hela östra Europa och en ”järnridå” stoppade all vidare kontakt mellan de forna allierade, vilket successivt ökade behovet av underrättelser
om Sovjets uppbyggnad av strategiska kärnvapen.
Föredraget rör sig om perioden 1945-1962, då Kubakrisen ledde fram till upprättandet av den ”röda linjen”
och spionsatelliter tog över de informationsbehov som
fanns.
Föredraget berör även Sveriges roll och det vi vet
om Sovjets spionflygningar.

Anmäl dig omgående, dock senast 15 mars till:
Freddie Andersson,
e-post: freddie.andersson@comhem.se
tel: 073 800 92 30		
Med förhoppning om stor anslutning till vårt
Styrelsen
trettionde årsmöte i NFF.		

PROGRAM
16:45-17:35

F11 Museum håller öppet för visning.

18:00
		
18:30		
		
		
19:15 ca

Årsmötesförhandlingar
enligt NFF stadgar.
Paus med rejäl smörgås
samt lättöl/vatten.
Pris 100 kr inklusive 2 lotter.
Lottdragning

19:30-ca 21:00 Föredrag

Foto från F11 på Tomas Dal (t h), från GFSU S35E
på 3.div, vintern 1970.

TACK ALLA NI
SOM PÅ OLIKA SÄTT
SPONSRAR F11 MUSEUM!
NFF/F11 Museum har förmånen att få ekonomiska
bidrag, byggnadsmaterial, utställningsföremål, inredning/möbler, böcker, flygkuriosa, uniformer, trädgårdsmaskiner, professionell hjälp av olika slag – ja, allt som
gör museets ideella verksamhet möjlig.
Utan er välvilja skulle vi inte kunna bedriva
verksamheten på nuvarande sätt.

Den här gången tackar vi speciellt:
FREDDIE ANDERSSON
BRITT THAM
MARGARETA BERG
Styrelsen   

Gripensimulatorn provas

Våra simulatortekniker har kommit ett stort steg frammåt. Nu har skärm-displayerna kommit på plats och
börja fungera. Det börjar kännas som en riktig Gripen.
Fin flygkänsla. Men än finns mycket att göra.

Ordföranden har ordet
Nu är det redan en bit in på det nya året.
			
Ett stort TACK till alla er som
			
möjliggjorde förra årets
			
besöksrekord. Det kan bli svårt
			
att slå det rekordet i år, men
			
konserten ”Musik under
			
Vingarna” slog nytt rekord och
			
det är ju en bra början.
			
Vi kommer att ha ett särskilt
			
program på museet under
			
Nyköpings Turistbyrås ”Tu			
rista Hemma Dagar” i maj.
			
ArbetSams konferens i april
			
och många besökare på
			
Öppet Hus” i september, hjäl			
per till att få besökare till museet vilket, ju är mycket viktigt för oss, och dessutom
räknar jag med att du marknadsför oss hos dina vänner
och bekanta.
Under året planerar vi som vanligt för en hel del
underhållsarbeten och några utställningsarbeten, så det
fattas inte uppgifter att utföra och anledningar till att
besöka oss.
Vi ses på museet!
					

Lennart

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 är öppet vid förfrågan hos värd.
Underrättelseplutonen visas två gånger varje söndag.
Se alltid vår hemsida för öppettider, då museet kan vara
stängt på vissa helgdagar.
Flygtid i simulatorerna bokas på: www.f11museum.se
Tider kan också finnas vid förfrågan direkt hos simulatorinstruktörerna på museet.
Besök FlygCaféet och vår spännande museibutik!

GLÖMT ATT BETALA
MEDLEMSAVGIFTEN?
Bifogat med MN 4/19 fanns 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.
Medlemskortet ger dig fri entré till vårt museum.

OBS! MEDLEMSAVGIFTEN
SKA BETALAS IN PÅ SPECIELLT
BANKGIRONUMMER: 5236-2654

NY MEDARBETARE
Vi fick ett napp på
museets ”platsannons” i MN 3/19!
Ulla J:son Löfgreen
har redan kört igång
som marknadskommunikatör, med
bl a distribution av
marknadsmaterial
till turistbyrå, hotell,
biblitek m fl. Ulla
har också snyggat
till vår butik och
entré. Hon har erfarenhet från butik och
marknadsföring.

VILL DU OCKSÅ VARA MED
OCH ”JOBBA” PÅ MUSEET?

Du, vi behöver alltid påfyllning av guider, värdar
och simulatorinstruktörer. Anmäl ditt intresse till
Gunnar Vieweg, tel 070 530 20 74 eller
gvg@llt2.se

VI SPONSRAR NFF/MEDLEMSNYTT

NYA ENTRÉAVGIFTEN
Entréavgiften är nu 80 kr/besökare vid ordinarie öppettid. Barn under 15 år går in gratis, liksom medlemmar i
NFF. Tisdagar är det fri entré som tidigare.
Bokade gruppbesök betalar 80 kr/besökare eller
minimum 1 500 kr.
Presentkorten som gäller alla våra simulatorer,
kostar 250 kr.
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		

Meddela eventuella felaktigheter i dina adressuppgifter till NFF

Saab AB Support and Services
Skavsta Flygplats, Nyköping
Tel 0155 771 00 www.saabgroup.com
ADRESS

Nyköpings Flyghistoriska Förening
Skavsta Flygplats, 611 92 Nyköping
E-POST
info@f11museum.se
HEMSIDA www.f11museum.se
FACEBOOK f11sverigesflygspaningsmuseum
BANKGIRO 5441-6995 - Endast medlemsavgift: BG 5236-2654
ORGNR
817605-3224			

