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NYKÖPINGS FLYG & MOTORDAG

SU
CCÉ!

	 	ÖVER	8	000	BESÖKARE.	3	500	PARKERADE	BILAR.	
							16	FLYGPLAN	I	LUFTEN.	260	VETERANBILAR.	5	000	KORVAR.	
			3	000	KAFFE	MED	KANELBULLAR.	1	500	GLASSAR.	2	000	LÄSK.	
12	BAJA-MAJOR.	20	SAMARBETSPARTNERS/SPONSORER.

Nyköpings Flyg & Motordag invigdes högtidligen av 
Södermanlands läns Landshövding Liselott Hagberg. 
Bland de legendariska planen som gjorde uppskattade 
uppvisningar kunde vi se tre Sk16 och en J 29 Tunnan. 

Tunnan passade att på fira 60 år som spaningsplan. De 
första kom till F11 1954. TTT-klubben var förstås med 
och firade samt hade sitt årsmöte på museet på fredags-
kvällen. Se mer om flygdagen på nästa sida.

”MUSIK UNDER VINGARNA” 21 OKTOBER KL 18.30
Sörmlands Musikkår spelar populärmusik man minns i Flygplanshallen på F11 Museum



Årets upplaga av Nyköpings Flyg & Motordag blev en 
formidabel succé! Det blev god PR för F11 Museum!
     Drygt 8 000 glada besökare såg en bejublad flyg-
uppvisning med Tunnan, Vampire, DC-3, Spitfire, fyra 
Saab Safir, Jak 52, Saab B17, Sukhoy, MU2, tre Sk16 
och JAS 39 Gripen. Dessutom fick vi se två helikoptrar 
hovra och ”klättra”. 
     Automobilsällskapet Nyköping hade fått hit ca 260 
entusiastbilar samt ”Il Drago Ruggente” - en nybyggd 
”30-talsracer” med Capronimotor som härstammade 
från F11! 
     Köerna till parkeringen, serveringarna och baja-
majorna var hela tiden konstant långa, men inga sura 
miner syntes. Sörmlands Musikkår spelade musik man 
mindes i pausarna. 
     Tack vare ett hundratal funktionärer lyckades vi få 
arrangemanget att fungera. Vi hade hjälp av elever från  
Nyköping Strand Utbildningscentrum och Flygteknik 
Technical Training med servering och parkering. Åker-
bergs Trafik körde ”shuttlebussar” från och till Nykö-
ping, drygt 200 utnyttjade denna gratisservive!

NYKÖPINGS FLYG & MOTORDAG 31 AUGUSTI...........................Fortsättning från sid 1

Ett glatt och välskräddat gäng och från Eskilstuna 
med damerna Anette Hammar och Karin Larsson vid 
Jan ”Juan” Johanssons nyrenoverade Cadillac 1946. 
”Juan” renoverar en bil om året till toppklass! 

DC-3:an ”Daisy” kom på besök som vanligt för fjärde 
gången till vår flygdag. ”Öppet plan” lockade många 
besökare.

En fyrgrupp Saab Safir underhöll publiken med en 
fantastisk uppvisning. 

TTT-KLUBBEN HADE ÅRSMÖTE PÅ MUSEET OCH PASSADE PÅ ATT FIRA 
TUNNAN 60 ÅR PÅ F11, SAMT SÅG TUNNANUPPVISNINGEN FÖRSTÅS.........

TTT_klubben - Tusen Tim-
mar Tunnan - hade årsmöte 
hos oss i Flygplanshallen 
på fredagskvällen 29/8. På 
lördagen blev det golftävling 
som vanligt vid årsmötesträf-
farna. Flertalet av TTT:arna 
med respektive stannade för-
stås kvar till söndagens stora 
begivenhet - att få se Tunnan i 
luften, i en härlig uppvisning.
Gunnar Wolving var samman-
hållande för TTT-festen.



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

Datum		 Torsdagen	den	23	oktober.
Plats  Flygteknikerskolan, norra delen av 
  f d 5 divisionens hangar. Parkering
  enligt skiss. OBS ny P-plats! 
ANMÄLAN
Anmäl	dig	omgående,	dock	senast	17/10	till:
Freddie Andersson, tel 073 800 92 30
Mail: freddie.andersson@imtech.se

PROGRAM
Kl 1645-1745 F11 Museum håller öppet för besök
Kl	1800	 Information	om	F11	Museum	
	 	 och	NFF
Kl 1830  Paus med smörgås och lättöl/vatten, 
  pris 70 kr, ta med jämna pengar. 
  Lotter säljs 10 kr/st
Kl 1915 ca Lottdragning 
Kl	1930-2100	 Föredrag	–	Frivilliga	Flygkåren	och		
	 	 Kustbevakningen	berättar	om	sina		
	 	 flygande	verksamheter.

Välkommen till NFF höstmöte 23 oktober
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F11 Museum

Viggen- och Cessna-simulatorerna är publikmagneter!
Viggen- och Cessna-simulatorerna har nästan gått 
varma hela sommaren. Störst är trycket som tidigare på 
söndagarna, men på onsdagarna då det varit extra som-
maröppet har det också varit stort tryck. På flygdagen 
gick simulatorerna oavbrutet från kl 9-16.
     Vi har nu passerat 1 000 timmar i Viggen. Några 
timmar är förstås instruktörsövning, men flertalet tim-
mar är med fascinerade besökare. Våra simulatorer är 
nu kända i större delen av mellansverige.
     Utan våra fantastiska simulator-instruktörer som 
alltid ställer upp, skulle den här publika verksamheten 
inte fungera. Men det behövs fler instruktörer!
     Vet du att du nu kan få ett foto av dig när du kör 
Viggen-simulatorn? Fotot kan du köpa efter avslutad 
”flygtur”.
     Nu kan det avslöjas att vi har en tredje simulator på 
gång - en Mu 2 (två-motorigt jetplan) som Saab AB har 
skänkt. Planet är ett f d  målflygplan. Vi får som vanligt 
ovärderlig hjälp av Anders Eriksson, som datamässigt 
sett till att bygga upp våra nuvarande simulatorer och 
att de fungerar med alla sina funktioner.



PORTOSPONSOR
Utskicket av detta nr av MedlemsNytt
sponsras av ELAJO Elteknik AB
i Nyköping. Telefon 0155 20 55 40.
Behöver du hjälp med arbeten inom 
detta område så räknar vi med att du vänder dig till vår portosponsor.

REDAKTIONSGRUPP Kenneth Åbrink tel 0734 16 33 41
   Fred Brihagen tel 0155 21 92 54
   Gunnar Vieweg tel 070 530 20 74

REDAKTÖR/PRODUKTION Kenneth Åbrink   

ADRESS  Nyköpings Flyghistoriska Förening
  Skavsta Flygplats, 611 92 Nyköping
E-POST:  f11museum_marknad@live.se
HEMSIDA www.f11museum.se
FACEBOOK F11 Museum
POSTGIRO 82 46 05-0

Var vänlig meddela eventuella felaktigheter i dina adressuppgifter till NFF

ORDFÖRANDEN hAR ORDET NYTT I MUSEIBUTIKEN

KÖP VÅRA SIMULATOR-PRESENKORT 
PÅ RÖDA KORSET/KUPAN OCKSÅ!
Presentkort till simulatorerna, finns att köpa, förutom 
på museet, även centralt i Nyköping på Röda Korset/
Kupan, Västra Trädgårdsgatan 47. Kupan har öppet 
vardagar kl 10-16 och lördagar 
kl 10-14. Genom att köpa pre-
sentkorten på Kupan, stöder 
du behövande lokalt i Nyköping 
på bl a Träffpunkten och Mira.

Jubileumströjan för 
S29 Tunnan 60 år 
på F11, finns i ett 
antal olika storlekar. 
Pris 100 kr. Den grå 
tröjan med siluet-
ter av F11:as plan 
finns i storlekarna S 
till 2XL. Pris 80 kr. 
Spitfire-kepsar finns 
åter i lager. Pris 100 
kr. Flygboksorti-
mentet har utökats. 
Den intressanta 
boken om DC-3-
affären finns i ett 
litet antal. Vi får 
ständigt påfyllning 
med nya flygböcker.
Bronsmodellen av 
Spitfire för 49 kr 
finns åter i butiken.

Nyköpings Flyg & Motordag den 31/8 blev en jätte-
succé med ännu ett publikrekord.
     Utan tvekan var det med stor spänning som jag såg 
fram emot dagen och när det sedan var över och resul-
tat blev så fantastiskt, infann sig en skön känsla.
     Det här gjorde ni bra, alla ni cirka 100 personer som 
på olika sätt var inblandade i genomförandet och där 
många under lång tid varit med i förberedelserna. Vän-
ligen ta emot mitt stora TACK för alla insatser.
     Vi har verkligen satt Nyköping på kartan som en 
plats där man ska vara när det är Flyg och Motordag. 
Kommer vi att ordna en Flyg och Motordag igen? Just 
nu törs jag inte fråga Styrelsen, men jag lovar att göra 
det snart….
     Men vi har fler aktiviteter 
framför oss. Vi planerar att 
bjuda in till konsert med 
”vår” musikkår, Sörmlands 
Musikkår, den 21 oktober, 
som en uppföljning på 
konserten från februari i år. 
     Sedan har vi ju också 
höstmötet den 23 oktober.

Så välkommen till ytterligare 
två arrangemang innan 
det blir vinter igen.

 Med bästa hälsningar
             Lennart Hjelte

F11 Museum har ställt ut på 
Kulturhuset Slottsvakten
    Under sommaren har 
    vi haft en utställ - 
    ningsmonter på bästa  
    plats i Nyköping - i  
    Kulturhuset Slottsvak- 
    ten vid Nyköpings  
    Hus. Nyköpings Kom- 
    mun har upplåtit  
    Slottsvakten gratis  
    från juni till sista  
    september i år, till  
    föreningen Kulturarvs- 
    alliansen, där NFF är  
    medlem. I huset har ett
15-tal utställare exponerat sig. Förhandlingar pågår 
med kommunen om en fortsättning för utställningarna. 


