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MEDLEMS

DET BLEV EN HÄRLIG FAMILJEFEST
PÅ F11 MUSEUM 30 AUGUSTI MED FLYG OCH BILAR!

Nyköpings Flyg & Motordag, som
arrangerades för femte året i rad, bjöd
på fina och uppskattade flyguppvisningar av bl a världens äldsta plan - en
Blériot från 1910 som flögs av ägaren
Michael Carlsson. Spitfire var förstås
med som vanligt. Ville man lyssna
på en Spitfire-motor, körde Richard
Adolfsson sin RR Griffon emellanåt
till publikens förtjusning.

VD:n på Stockholm Skavsta Flygplats,
Peter Steimetz, invigde dagen. Peter
berättade om de nyasfalterade banorna
och om utvecklingsplaner för flygplatsen. Konferencier för flygprogrammet
under dagen var Major Håkan Brandt
från F7 i Såtenäs. Konferencier för veteranbilsprogrammet var Hans Rainer,
till vardags näringslivschef i Oxelösunds Kommun.

HÖSTMÖTE I NFF 29/10 MED THORBJÖRN ENGBACK SOM FÖREDRAGSHÅLLARE

NÅGRA SMAKPROV FRÅN DET HÄFTIGA PROGRAMMET

Michael Carlssons Blériot startade och landade
tyvärr på ett gräsfält en bit från publiken, men
upplevelsen var total när han kom puttrandes och
svävandes över alla 5 000 besökare. Biltemas
Spitfire med Per Cederqvist besökte oss som
vanligt - Spitfrire hör ju hemma på F11!
Fyrgruppen med Sk 50 gjorde en fantastisk uppvisning, liksom Vampiren. Många veteranbilar
hade flygtema - som de två härliga Bristol-bilarna från tidigt 50-tal. Se filmer och bilder från
dagen på vår hemsida: www.f11museum.se

VÄLKOMMEN TILL NFF HÖSTMÖTE 29/10

PROGRAM
Kl 1645-1745
Kl 1800
Kl 1830
		
		
Kl 1915 ca

F11 Museum håller öppet för NFF
Info från verksamheten
Paus med smörgås och lättöl/vatten,
pris 70 kr, ta med jämna pengar.
Lotter säljs 10 kr/st
Lottdragning

ANMÄLAN
Anmäl dig omgående, dock senast 23/10
till: Freddie Andersson
tel: 010 475 38 22		
e-post: freddie.andersson@imtech.se
					
Styrelsen
Terminal

Skolan

F11 Museum

Hotell

g

Torsdagen den 29 oktober
Flygteknikerskolan, norra delen av
f d 5 divisionens hangar. Parkering
enligt skiss här bredvid.

Nyköpin

Datum
Plats		
		
		

Väg 52

Kl 1930
		
		
		
		
		
		

Föredrag
Thorbjörn Engback
berättar spännande flygarminnen
från en lång karriär i Flygvapnet,
speciellt från sina Hercules-år
runt om i världen.
Passa på att köpa hans nya bok
under kvällen.

113 f d F11-piloter och navigatörer samlades på F11 Museum
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Glatt samspråk vid alla bord med 113 ”gamla” F 11-flygare.
Redan PÅ onsdagen efter Nyköpings Flyg &
Motordag var det dags för ytterligare ett stort evenemang. Då möttes 113 före detta piloter och navigatörer
från F 11 för en återträff. Och alla 113 fick plats att inta
en trerätters middag i stimulerande flygmiljö.
Dagen inleddes med en kort rundvandring där tidigare
flottiljpolisen Stig Bertsand berättade om resterna från
storhetstiden.

Lunchmackan skulle ha följts av en
liten flygshow med Team 50, vilken
tyvärr utgick p.g.a väderproblem.
I stället fick Tommy Hansson, gruppmedlem och tidigare F 11-pilot visa
bilder och berätta om den allt duktigare 4-gruppen med sina vackra Sk
50, Saab Safir. Museichefen Gunnar Vieweg berättade om museet och
det grupparbete som lagt grunden till
Flygspaningsmuseet. Ytterligare intressanta föredrag var Kurt Ottosons
resumé över flygvapnets förändring
andra världskriget. Karl-Bertil Söderberg gav ohemlig information om vad
som hände med alla spaningsresultat
som inhämtades av spaningsflyget
		
och i anslutning till det berättade Jan
		
Mattsson om ett mycket speciellt
		
uppdrag med S 29:or 1958. Innan dukningen började visade och berättade Gunnar Wolving
om den stora bildsamling som samlats in från tidigare
F 11-personal och som Gunnar nu mycket förtjänstfullt
administrerar.
Huvudansvarig för arrangemanget och det stora jobbet
med att hitta adresser till all tidigare flygande personal
vid flottiljen var Urban Sörme, som lade mycket energi
och tid på att arrangera denna synnerligen uppskattade
flygarträff. Det stora antalet middagsgäster i museet
klarades galant med Marie Löfgren som ansvarig.

Ordföranden har ordet
Nu är årets stora evenemang - Nyköpings Flyg
och Motordag - över.
Det var 5:e gången i rad
som vi nu anordnade en
flyg- och motordag.
Vi har haft tur med vädret
alla gånger men i år tror
jag att den kraftiga regnskuren tidigt på morgonen
fick många, speciellt de
som bor norr om Nyköping, att inte komma.
Vi uppskattar att ca 5 000
kom vilket är drygt 2 000
färre än förra året. Det
kom också ca 160 veteranbilar, något färre än förra
året. Vi som var på plats hade en utmärkt fin dag, vädret blev mycket bra, fint flygprogram och fina bilar.
Eftersom vi hade resurser för fler besökare, fick de som
var här utmärkt service, vilket i kombination med ett
härligt flygprogram, gjorde att jag tror alla var mycket
nöjda med dagen.
Ett stort TACK till alla ni som jobbat före, under eller
efter denna dag. Utan er hade det inte blivit en sådan
bra dag!
Vi ses på museet - och på höstmötet 29/10!		
					

Lennart Hjelte

Kan du tänka dig att få
MedlemsNytt via e-post?

Bord efterlyses

F11 Museum behöver fällbara bord. Vi har ganska gott
om bord idag, men dessvärre många som är relativt
tunga och omständliga att flytta för olika evenemang.
Känner du till några bord som kan överlåtas eller säljas
för rimlig kostnad; kontakta
Christer Wennerberg
tel 070-748 19 07,
chrillecorvette@glocalnet.net
eller
Marie Löfgren 070-220 21 31
marilo.lofgren@gmail.com
Borden skall var lätta och fällbara, gärna av denna typ.

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!

ÖPPETTIDERNA PÅ F11 MUSEUM
Tisdagar kl 9-12, torsdagar kl 17-20 och söndagar kl 11-15.
Full guidning har vi 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.

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 10-13. Genom att köpa presentkort på Kupan, stöder du behövande
medmänniskor i Nyköping på bl a Träffpunkten och Mira,
samt att du stöder RK:s insatser i flyktinghjälpen.

Vi ställer frågan igen, eftersom allt fler har
börjat läsa allt mer via elektroniska medier.
MedlemsNytt via e-post skulle innebära mindre
jobb och tryckkostnader för NFF.
Om du kan tänka dig att pröva MedlemsNytt via
e-post; skicka ett mejl till:
medlem.nff@f11museum.se
Skriv som ämne: Gärna e-post

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
Kenneth Åbrink		

PORTOSPONSOR:
Utskicket av detta nummer av
MedlemsNytt sponsras av:

Elajo Elteknik AB
Tel 0155 20 55 40
www.elajo.se
Anlita alltid våra sponsorer i första
hand när du behöver hantverkshjälp! Dom hjälper oss!

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

