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  VÄLKOMMEN PÅ ÅRSMÖTE I NFF 26 MARS!
	 	 	 	 	 	 	 	 	 					Kallelse	på	sid	3

SFF förlägger 
sitt årsmöte till 
Nyköping i år!
6-7 april kommer ett drygt hundratal delegater från 
flygsverige att ”invadera” Nyköping. SFF årsmöten är 
alltid mycket populära. Det är Stieg Ingvarsson från 
F11 Museum som lyckats sälja in Nyköping. 
Det blir besök på F11 Museum naturligtvis, samt även 
på Femörefortet. Vi kommer att arrangera med bussar 
för utflykterna. Årsmötet kommer att hållas på Hotel 
Blommenhof. Boendet blir där också.

”Nyköping 
minns F11”
6 februari gjorde vi en repris på det mycket populära 
arrangemanget på NK-Villan i höstas. Den här gången 
var vi inbjudna till Nyköpings Automobilsälskap, på 
f d Officersmässen som är deras klubblokal (med vil-
ken även NFF delar del av lokalerna). Vi föreläste om 
”Nyköping minns F11” inför ett 60-tal av deras med-
lemmar. Vi kommer att återkomma senare i vår med en 
repris på NK-Villan. Trycket då var så stort att alla inte 
kom in. Syftet för oss är att göra oss ännu mera kända 
”på stan” och att värva fler medlemmar till NFF.

Rekordår 2018 
för F11 Museum!
Trots att vi införde entréavgft 1/1 2018 ökade besökar-
antalet med 1 936 personer mot 2017. Vid 2018 års slut 
landade vi på 5 180 besökare, och detta trots att vi inte 
arrangerade flygdag förra året. Förutom besökare på 
våra flygdagar har, besöksantalet aldrig varit så stort. 
Det som drar besökare är främst upplevelser som våra 
unika och populära flygsimulatorer, med besökare 

Gripen-simulatorn under uppbyggnad.        Foto: Fred Brihagen

från stor del av mellansverige och med många utländ-
ska besökare. Med våra frivilliga krafter börjar vi nu 
bygga en JAS 39 GRIPEN-simulator. Kan säkert bli ett 
nytt publikrekord framöver?
Att vi är Sveriges flygspaningsmuseum med fyra 
spaningsplan och världens enda mobila underrättelse-
pluton, drar också många besökare. F11 Museum är 
unikt, och sedan många år välkänt i flygmuseivärlden.
SE SVERIGES MUSEERS SAMMANSTÄLLNING 
ANGÅENDE BESÖKARANTALET 2018: 
www.sverigesmuseer.se/nyheter
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Var med och finansiera till-
bygget av Flygplanhallen!

Tillbygget av Flygplanhallen 
              (det ljusgråmarkerade 
  på bilden) 
  fordrar som 
  vi tidigare 
  har berättat,  
 ett stort tillskott till 
   kassan. Bygget är beräknat 

Privata bidrag med engångsbelopp. 
Skicka dessa till NFF, på BG: 492-0476. Skriv: 
Sponsring av tillbygget, samt namn och mail/telefon. 
Vill du bli ”månadsgivare”? 
Kontakta vår kassör Lennart Zetterström för informa-
tion, tel: 070 635 42 71 eller mail: lenzett@gmail.com    

CAD-CAM: 
Fred Brihagen

till ca 2 miljoner kronor. För att detta ska bli verklighet, 
jobbar sponsorgruppen med en sponsringskampanj. 

Tisdagen 4 december fick vi i f d Officersmässen 
lyssna till Alf Ingesson-Thor och Göran Jacobsson. 
De är i färd med att färdigställa en bok om haverier i 
det svenska Flygvapnet mellan 1946 och 1989. 
Både Alf och Göran har tidigare författat flera böcker 
om fältflygare och fältflygarliv. 
Bokens titel är: ”De som aldrig kom hem”. Tillsam-
mans presenterar Alf och Göran fakta och siffror, samt 
slår hål på en del myter som funnits inom området 
haverier med flygplan i det svenska Flygvapnet. De 
tycker att det är hög tid att presentera fakta om vad som 
egentligen har hänt. Man redogör bara om vad som 
finns att läsa i haverirapporterna utan att lägga 
in egna bedömningar eller anmärkningar på det som 
rapporterna visar. Syftet med boken är att genomföra 
en djupare undersökning och analys av dessa haverier. 

NY FAKTABOK OM
FLYGHAVERIER

Att klarlägga för allmänheten vad som skedde på ett 
begripligt sätt och att ge ett ansikte och historia till de 
flygare som finns på väggen i Flygvapnets minneshall. 
Boken kommer att i vår finnas i vår museibutik.

Fyra olika sätt att fotografera med S32 Lansen
Passa på att se utställningen om fototaktik som Gun-
nar Wolving, Gunnar Vieweg och Ingemar Gejskog 
har skapat från material huvudsakligen framtaget av 
G. Wolving. Utställningen består av bilder och texter 
som presenterar hur flygspaning med Lansen gick till, 
vilken teknik och taktik som användes och resultat från 
uppdragen. Besökarna får med text och illustrationer 
se hur man taktisk flög för att utan att upptäckas kunna 
hämta information om intressanta mål. 

En av alla bilderna från föredraget.          Foto: Fred Brihagen

Depån har så smått börjat tas i bruk. Den har blivit ett 
värdefullt garage för maskinparken och en del andra 
stora föremål som behöver skyddas. Den egentliga 
flytten och samtidiga rensning av det som idag finns i 
kallförrådet kommer att ske under året. En rad hyllor 
och skåp ska bäras över från kallförrådet, och allt ska 
placeras ut för att ge maximalt utrymme och åtkom-
lighet till både föremål och utrustning. Det ska också 
finnas plats över för framtida kompletteringar.
 

DEPÅN ÄR NU KLAR 
OCH INFLYTTNINGEN
PÅGÅR FÖR FULLT

Sörmlands Sparbank sponsrar NFF 
med 500 kr/person, när ni bokar ett privat 
rådgivningsmöte helt utan förpliktelser. Boka ”Privat 
Rådgivning” på ”Sparbanksmiljonen” på: 
www.sormlandssparbank.se  eller ring banken på 
0711 35 03 50. Meddela banken NFF:s organisations-
nummer och BG, se baksidan längst ned på MN.Fo
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Välkommen till årsmöte i nFF, 
till Vilket du härmed kallas
Datum Tisdagen den 26 mars 2019
Plats	 	 f	d	Officersmässen,	Skavsta
Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 
12/3 2019 = 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	15	mars	till:
Freddie Andersson 
e-post: freddie.andersson@comhem.se
tel: 073 800 92 30  
Med förhoppning om stor anslutning till vårt 
tjugonionde årsmöte i NFF.          Styrelsen 
     

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE I NFF

PROGRAM
16:45-17:35 F11 Museum håller öppet för visning.
17:40  InvIgnIng	Av	S35E	DrAkEn
  utanför Museihuset. Kommunalrådet
  Urban Granström förrättar invigningen.
18:00  ÅrSmötESförhAnDlIngAr	
  enligt NFF stadgar.
18:30  Paus med rejäl smörgås 
  samt lättöl/vatten. 
  Pris 100 kr inklusive 2 lotter.  
19:15	ca Lottdragning 
19:30-ca 21:00 förEDrAg

Om mig själv: Jag kom till F11 som fänrik 1970, där 
jag gjorde GFSU S35E på 3.div med först Sven Sjöling 
och sedan Hasse Hallström som divisionschef. 
Blev därefter divisionsadjutant hos Kurt Ottosson på 
2.div. Började som styrman på LIN 1972, där jag flög 
Metropolitan och Fokker F28. 
Gjorde åtta repetitionsövningar på 2.div innan 1977, 
då jag flyttade över till SAS. 
Tjänstgjorde som undoff på F21 Undpluton 1980-1997. 
På SAS blev det mest Douglasflygplan, i kronologisk 
ordning: DC-8, DC-10, DC-9, MD80/90 och sista 6 
åren Airbus A340 och A330 innan pension 2007. 
Efter 18500 flygtimmar var ett härligt flygarliv slut och 
jag är numera engagerad i Ängelholms Flygmuseum. 

Tomas Dal i en S35E 1975, under en repövning (idag utan 
polisonger och med mindre hår).

Årets föredragshållare efter årsmötet:
tOmAS	DAl,	Om	CAPrOnI!

	NYKÖPINGS	FLYG	
&MOTORDAG	
1/9	2019

	 	 											SE	HEMSIDAN
	 													OCH	FACEBOOK	FÖR																
	 	 									PROGRAM,	SAMT	
							FÖRKÖP	AV	ENTRÉBILJETTER	
																	NÄR	SYSTEMET	ÖPPNAT.

VÅRA STYRDOKUMENT
Det är mycket prat om EU i dessa dagar. Utan att ta 
ställning till för eller emot, kan man konstatera att det 
bland de regler och direktiv som kommer från EU, 
finns delar som även påverkar vår verksamhet. T ex. 
hantering av personuppgifter i olika register enligt 
GDPR. För att öka tryggheten med att verksamheten 
sköts på ett regelrätt sätt har styrelsen upprättat pärmen 
Styrdokument. Pärmen innehåller: 
Organisation och ansvarsstruktur för NFF
Rutiner för avgifter och rabatter
Hantering av personuppgifter enligt GDPR
Kvalitetssäkring och jämställdhetspolicy
Säkerhetsarbetet vid F11 Museum/NFF
Ansvarig och drivande i projektet Styrdokument har 
varit ordförande Lennart Hjelte.



OrDföraNDEN har OrDET

ÖPPET PÅ F11 MUSEUM 
tisdagar kl 9-12, söndagar kl 11-16.
Under ordinarie öppettider finns det alltid två värdar i 
Flygplanhallen, där man också betalar entréavgiften.
Museihuset är öppet vid förfrågan hos värd. 
Underrättelseplutonen visas två gånger varje söndag. 
Skylt i museet visar tid för visningarna, även upprop i 
högtalarsystemet vid visningarna.
Se alltid vår hemsida för öppettider, då museet kan vara 
stängt på vissa helgdagar.
Flygtid i simulatorerna bokas på: www.f11museum.se
Tider kan finnas vid förfrågan direkt hos simulator-
instruktörerna på museet.
Entréavgiften är 50 kr. Ungdom under 18 år gratis 
liksom medlemmar i NFF. Har du presentkort är det 
också fri entré. Entré vid gruppbesök är 50 kr/person, 
dock lägst 1 000 kr. Då ingår alltid guidning.
Besök FlygCaféet och vår spännande museibutik!

TACK ALLA NI SOM PÅ 
OLIKA SÄTT BIDRAR TILL 
F11 MUSEUM!
NFF/F11 Museum har förmånen att få ekonomiska 
bidrag, byggnadsmaterial, utställningsföremål, inred-
ning/möbler, böcker, flygkuriosa, uniformer, trädgårds-
maskiner, 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: 

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   

meddela eventuella felaktigheter i dina adressuppgifter till nFF

adress    Nyköpings Flyghistoriska Förening
    Skavsta Flygplats, 611 92 Nyköping
e-Post    info@f11museum.se
hemsida    www.f11museum.se
FaCeBook  f11sverigesflygspaningsmuseum
BankGiro   5441-6995. medlemsavgifter: 5236-2654. Bidrag till bygget: 492-0476
orGnr   817605-3224   

OBS! MEDLEMSAVGIFTEN FÖR 2019
SKA BETALAS IN PÅ SPECIELLT 
BANKGIRONUMMER: 5236-2654

GLÖMT ATT BETALA
MEDLEMSAVGIFTEN?
Bifogat med MN 4/18 fanns ett nbetalningskort 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.	 
När du gjort din betalning: 
klIPP	ut	OCh	SPArA	mEDlEmSkOrtEt! 
Medlemskortet ger dig fri entré till vårt museum.

saab aB support and services
Skavsta Flygplats, Nyköping
Tel 0155 771 00    www.saabgroup.com

   nytt	år	nya	möjligheter.	
   Året har börjat bra med många  
   planerade gruppbesök.
   På annan plats i detta 
   MedlemsNytt bekräftas att vi  
   hade besöksrekord förra året.
   För att behålla minst denna  
   nivå och uppmuntra till återbe- 
   sök måste vi fortsatt utveckla  
   vårt museum. JAS-simulatorn  
   är ett sådant betydelsefullt 
   projekt. 
   Utbyggnaden av Flyg-  
   planhallen ger förutsättning för 
detta projekt och andra intressanta utställningar.
Planerna för utbyggnaden ligger kvar men tidplanen 
måste anpassas till våra möjligheter.
Planerna för Flyg & Motordagen 1/9 går vidare och 
utan att avslöja programmet, så kan jag försäkra dig att 
du inte kommer att bli besviken. Se nu bara till att du 
inte får förhinder och ta med alla du känner.
     Vi ses! 
     Lennart

VILL DU 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.

Bo Ytterström
ted Ytterström
märta BrYCker
urBan Jansson
BenGt sJöGren
lars h Gunnarsson
mats Ceder
karl-oloV Carlsson
Per skantz
Per alVestiG

P.o. eliasson
martin salmBerG
BenGt höGlund
JonnY Fransson
JoaChim smith
lennart östlund
mikael kemPe
torBJörn karlsson
anders holmÉr, som under
alla år bjudit på webbhotellet!


