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Nu har vi investerat i en modern 
kassaapparat till museet!

Nu är det äntligen slut med den lite bökiga 
hanteringen av kassaskrinen för butiken, 
caféet och simulatorerna. Vår kassör 
Lennart Zetterström har kommit över en 
kassaapparat till bra pris, som passar oss.
Våra värdar har genomgått utbildning på 
den i två omgångar nu (bilden). Kassaappa-
raten står i butiken, dit alla som ska betala 
något hänvisas. Med kvittot visar man att 
man betalt för fikat och vid simulatorerna. 
Apparaten är förprogrammerad för de olika 
inköpen. Det blir enklare för värden och 
det blir säkrare med hanteringen av kon-
tanter med kassaapparaten. Vår kortläsare 
är kopplad till apparaten. De gamla kas-
saskrinen kommer förstås att användas vid 
t ex entréerna och serveringsställena på 
flygdagen, samt på de mässor vi medverkar 
och säljer något.

GOD TILLSTRÖMNING TILL VÅR 
SIMULATORUTBILDNING
F11 Museum har en avancerad utbildning av simula-
torinstruktörer sedan något åt tillbaks. Ansvarig för 
utbildningen är Jan Kviby. Han och Lasse Sjöberg har 
utarbetat ett utbildningsprogram som innefattar de olika 
kunskaper våra instruktörer inledningsvis behöver.
För tillfället är det sju nya, blivande instruktörer som 
kommit så långt att de i vår kommer att ”utexamineras”.  
Man börjar utbildningen i Cessnan för att sen gå vidare 
till Viggen och SK 60. I utbildningen ingår även att lära 
sig ta hand om kunderna, och berätta vad som händer 
inne i simulatorn, när någon ”flyger”. Det behövs fler 
instruktörer när SK 60-simulatorn kommer igång. Där är 
det lite annorlunda, instruktören sitter bredvid ”piloten” 
och kan därigenom ge en härlig flygupplevelse även till 
den som kanske inte riktigt vågar prova våra simulato-
rer. Du som läser detta kanske vill prova på att bli in-
struktör, eller du kanske känner någon som skulle passa 
till det? Ring Jan Kviby, tel 070 530 25 35.



Resan går mellan torsdag 21/9 
och tisdag 26/9 = 5 nätter.
PROGRAM
Torsdag 21/9
Avresa med Ryanair från Skavsta kl. 06:30 med 
ankomst till Malta c:a 10:30. Transfer till hotellet i Va-
letta. Eftermiddagen och kvällen fri för egna aktiviteter, 
kanske ett dopp i Medelhavet eller något annat.
Fredag 22/9
Lämplig dag för besök på Malta Aviation Museum 
dit man kan ta sig med lokal buss (nr 56, 186 eller 
202). Annars kan man ju ta en stadrundtur i Valetta, 
bada i Medelhavet eller dricka paraplydrinkar.  
Lördag 23/9
Lugn morgon med god frukost på hotellet. Besök på 
”Malta International Airshow” enl. senare besked.
Söndag 24/9
Om man vill kan man spendera ännu en dag på flyg-
showen, eller också göra precis vad man vill.
Måndag 25/9
Ännu en ledig dag för egna aktiviteter.
Tisdag 26/9
Lugn morgon med frukost, packning och utcheckning 
från hotellet. Kl. 10:45 går flyget mot Skavsta. 
Vi beräknas landa kl. 14:30
Kostnader:
Mycket preliminärt p.g.a. vad flyget kostar, men i 
skrivande stund landar vi på c:a 6 500:-/person för flyg 
och 5 nätter på hotellet om man delar rum, inkl frukost.

Bindande anmälan till 
freddie.andersson@comhem.se senast 2017-04-20
För NFF Medlemsservice 
Freddie Andersson

Årets resa med NFF går till Malta 
och ”Malta International Airshow”

Musik
UNDER

VINGARNA
14 MARS

FLYGPLANHALLEN F11 MUSEUM! 
KONSERTEN STARTAR KL 18:30
”INCHECKNING” FRÅN KL 18:00

ENtré 150 kr. MEDLEM I NFF BEtALAr 120 kr.
kAFFE, tE, LäSk ocH MAZArINEr SäLjS 

I PAUSEN. MUSEIBUtIkEN är öPPEN.
ETT SAMARRANGEMANG MELLAN F11 MUSEUM 

OCH SÖRMLANDS MUSIKKÅR.

NYA PRESENTKORT
Sedan årsskiftet har vi nya presentkort - ett kort för 
alla simulatorerna. Nu kostar kortet 200 kr. De gamla 
presentkorten gäller givetvis fortfarande. Vi vet att det 
ligger en del outnyttjade kort i byrålådorna. 
Påminn gärna de som fått dem att
använda dem! Köp
presentkort på
Röda Korset/
Kupan i Ny-
köping och 
Oxelösund! Då
går 40 kr till väl-
görande ändamål
med lokal anknyt-
ning. Eller köp
genom vår hemsida
f11museum.se



Välkommen till årsmöte i nFF, 
till Vilket du härmed kallas
Datum  Torsdagen den 30 mars 2017
Plats	 	 f	d	Officersmässen,	Skavsta

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 15/3 2017 
= 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	21	mars	till:
Freddie Andersson
e-post: freddie.andersson@comhem.se
tel: 010 475 38 22  
Med förhoppning om stor anslutning till detta, vårt 
nittonde årsmöte i NFF.       
     Styrelsen
PROGRAM
16:45-17:45 F11 Museum håller öppet för visning
18:00  ÅRSMöTeSFöRhANDLINGAR 
  enligt NFF stadgar.
18:30  Paus med smörgås och lättöl/vatten, 
  pris 80 kr, ta med jämna pengar. 
  Lotter säljs 10 kr/st
19:15 ca Lottdragning 
19:30-ca 21:00 FöReDRAG 

KALLELSE 
TILL ÅRSMÖTE 
I NFF 30 MARS

Lars-Olov ”Ludde” Johansson.

Praktikant på museet
20/3-31/5 kommer Peter Rundström att synas hos oss 
på tisdagana. Peter utbildar sig till konceptutvecklare/
projektledare inom besöksnäringen, på Affärshögsko-
lan. Praktikperioden som han valt att göra hos oss kom-
mer att handla om ”kommunikation med olika, och nya 
målgrupper” Förra året gjorde han praktik på Arbetets 
Museum som utmynnade i en rapport om ”Arbetslivs-
museer och ungdomar” - alltså hur vi museer ska kunna 
locka yngre som både besökare och funktionärer, med 
bl a marknadsföring i sociala medier. Peter kommer 
att främst arbeta ihop med Kenneth Åbrink och Stieg 
Ingvarsson. Peter bor i Oxelösund och känner till F11 
Museum väl.

F11 Museum är med på 
Bomässan i Nyköping
I vår strävan att marknadsföra oss inför olika målgrup-
per är mässor som vänder sig till familjer bra. Genom 
Nyköpings Kommun har vi fått möjlighet att vara med 
på Bomässan 18-19 mars på Rosvalla. Vi finns i Gästa-
budsårtets stora samlingsmonter i ”Hockeyhallen”. Vi 
syns även på Båtmässan i Stockholm 3-12/3 i en folder 
som Sveriges VeteranBåtsFörening tagit fram inför sin 
stora veteranbåtsträff i Nyköping 28-30/7. SVBF har 
lagt in en utflykt till F11 Museum 29/7 för sina gäster.
Även här är kommunen involverad.  

Ludde är nestor inom Svensk 
flygspaning. Han kommer att 
prata om Open Skies. 
Han fick 1999 uppdraget att 
skapa förutsättningar för att 
Sverige skulle gå med i Open 
Skies-avtalet, ett avtal som 34 
länder har anslutit sig till och 
som innebär att vi har rätt

att genomföra fotospaningsflygningar över varandras 
territorier utan begränsningar. 



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 010 475 38 22
REDAKTÖR/PRODUKTION Kenneth Åbrink   

Var vänlig meddela eventuella felaktigheter i dina adressuppgifter till NFF

OrdföraNdeN har OrdeT

ÖPPETTIDERNA PÅ F11 MUSEUM
tisdagar kl 9-12 och söndagar kl 11-16.
Vi erbjuder alltid guidning på söndagar. På tisdagar 
har vi en värd. Underrättelseplutonen visas två gånger 
varje söndag. Skylt i museet visar tid för visningarna.
Se alltid vår hemsida för öppettider, då museet kan vara 
stängt på vissa helgdagar.
Flygtid i simulatorerna bokas på: www.f11museum.se
Du, vi behöver alltid påfyllning av guider, värdar och 
simulatorinstruktörer. Anmäl ditt intresse till 
Gunnar Vieweg, tel 070 530 20 74.

oBs! PlusGirot 
har uPPhört att 
Gälla. anVänd 
Bara BankGirot!

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

ADRESS   
 
E-POST  
HEMSIDA	
FACEBOOK	
BANKGIRO

Nyköpings   
Flyg&Motordag 
Med extra härligt jet-buller! 
I år kommer äntligen legendarerna många väntat på: 
Tunnan,	Lansen,	Draken	och	SK	60! 
Vampire, Spitfire, SK 50, SK 16, DC 3 Daisy, Sukhoi 
kommer också, och några till är på gång.
I år är Automobilsällskapet Nyköping med som 
samarbetspartner. Dom kommer att bl a försöka locka 
hit bilar med flyganknytning. Och så kommer fyra 
ångbilar!
Årets upplaga av Nyköpings Flyg & Motordag har alla 
chanser att slå publikrekord. Hjälp till och gör reklam 
för dagen bland dina vänner!

Den mörka årstiden är redan över!
Nu går vi mot ljusare tider - och den 
tid när vi har som flest besökare på
F11 Museum. Spännande!
Vi börjar välkomna våren med 
”Musik under Vingarna” den 14/3.
Du kommer väl? Detta evenemang
liksom Nyköpings Flyg & Motordag
3/9, ingår i Nyköpings Kommuns
satsning under Gästabudsåret 2017.
Vi räknar med många besökare eftersom Kommunen 
marknadsför evenemangen brett. 
2016 var ett bra år för museet. Men möjligheterna att 
slå detta finns i år. Nu gäller det!
Arbetsuppgifter saknas inte: Vi projekterar vidare för 
tillbygget av Flygplanhallen och nytt kallförråd. 
SK 60-simulatorn börjar bli ”flygfärdig” vilket kommer 
att rendera i en stor visning för media. Gripen-simu-
latorn finns hemma nu, cockpit kommer att placeras 
som en eye-catcher i Flygplanhallen, tills arbetet med 
att få igång den startar - kanske i slutet av året. Största 
och mest personalkrävande - och roligaste projektet 
- Nyköpings Flyg & Motordag har dragit igång med 
projektmöten, som blir alltmer intensiva. Som vanligt 
behöver vi ett 100-tal funktionärer till 3/9!
Du som ännu inte hunnit bli aktiv i museet, kom ut en 
tisdagförmiddag och träffa oss. Och fika. Du, glöm inte 
att delta i ”Värva-nya-medlemmar-kampanjen”.
    Vi ses! Lennart Hjelte

VäRVA NYA NFF-MEDLEMMAR!
Gör gärna ett försök att värva släkt och vänner. 
Värvar du två nya medlemmar under 2017, får du 
ett simulator-presentkort och hedersomnämnande 
i MedlemsNytt. Skicka ett mail till: info@f11mu-
seum med namnen på de du värvat och ditt namn.

MISSAT ATT BETALA 
MEDLEMSAVGIFTEN?
Det finns fortfarande chans att vara kvar som medlem 
i NFF. Och ska du gå på årsmötet måste avgiften vara 
betald i god tid innan! Betala 200 kr till BG 5441-6995.
Glöm inte att skriva avsändare.

TACK TILL ALLA ER SOM SKäNKT 
BIDRAG TILL NFF I SAMBAND MED IN-
BETALNINGEN AV MEDLEMSAVGIFTEN!

Vagnhärad. Tel 0156 182 70. tdm@kransensgummi.se
www.trosadackmarknad.se

10% 
rabatt 
till nFF-
medlem-
mar!
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