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Hej alla medlemmar!

Då var det dags för ett nytt nummer av vår fina
medlemstidning Aviatören. Tiden går så oerhört
fort, det känns precis som vårens nummer nyss kom
ut men så är det ju i vår stressade värld.

Först vill jag nämna ett par oerhört tråkiga nyheter.

I april lämnade GVFS grundare Curt Almgren oss
efter en längre tids sjukdom. Curt var ordförande i
GVFS i hela 25 år, det rekordet lär inte någon slå, det
är en fantastisk bedrift!  Styrelsen har därför
föreslagit att byggfonden framöver ska kallas Curt
Almgrens fond för att hedra Curts enorma insats för
föreningen. Curts fru Sonya har mycket generöst
skänkt ett väldigt uppskattat bidrag till byggfonden
och det vill jag på föreningens vägnar tacka så
jättemycket för!

Sedan möttes vi nyligen av det lika tråkiga beskedet
att vår vän och medlem Rolf Tistrand också lämnat
oss efter en tids sjukdom. Rolf var en mycket
uppskattad medlem, dels i föreningen men framfö-
rallt i byggruppen där hans tekniska sinne kom väl
till pass. Vi saknar er båda, vila i frid!

Vi fick ytterligare en gåva, och den kom från Västra

Götalands Flygsportförbund som skänkte oss ett

mycket välkommet bidrag i samband med vårt

deltagande på utställningen ”Hela Sverige flyger” på

Nordstan, tack så mycket Sten Wolter!

GVFS flygande avdelning har haft ett lugnt år hittills,
våra flygplan har funkat som dom ska och vi har
fram till skrivande stund i början på oktober flugit
ca 70 timmar totalt med Bella och Helge Gustav. Vi
kan ju hoppas att det blir någon timma till innan
vintern slår till, oktober brukar bjuda på en del fina
dagar och jag är fortfarande sugen på en flygtur
även om vädret just idag inte är inbjudande.

Jag har pga. mitt jobb inte haft många möjligheter
att hälsa på i berget i år och det gör mig ledsen, jag
gillar att komma ner och hälsa på byggänget och
kolla upp dom senaste framstegen på renoverings-
sidan. Jag vet att vi fått låna en propeller av Björn
Svedfeldt på Svedinos (tack så mycket) Propellern
ska provas ut på Helge Cesar och vi hoppas att den
har rätt stigning så vi kan få upp motorvarvet på
LeBlond-motorn lite, det har varit ett problem med
den gamla propellern. Vi har som alla sett gått ut
med en vädjan om ekonomiskt stöd av medlem-
marna för att kunna beställa en fabriksny propeller
när vi bestämt vilken dimension vi behöver och vi
har i skrivande stund fått in drygt 10 000 kronor. Vi
är oerhört tacksamma för ert stöd, tusen och åter
”Tusen tack!”

Lite vid sidan av GVFS´s verksamhet har en grupp
entusiaster jobbat med att få en Antonov An-2 i
luften och jag berättar mera på annan plats i
tidningen, det är ett spännande projekt.

Vi går nu in i sista kvartalet av 2019 och kan åter se
fram emot vår traditionella Jullunch. På annan plats
i tidningen finns mera information och styrelsen
kommer som vanligt att skicka inbjudan på mejl, på
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vår hemsida www.gvfs.se och på vår vägg på
Facebook. Alla är hjärtligt välkomna och platsen är
även i år i vår tidigare lokal på Kungsgatan 47.
Jag vill som alltid tacka våra stödmedlemmar för att
ni är med oss, utan er skulle GVFS inte finnas till!
Tack även till våra lojala tekniker i berget, ni är
fantastiskt duktiga och det är en fröjd att se hur
projekten glider framåt, en vecka i stöten. Ett stort
tack också till mina kollegor i styrelsen, samarbetet
går på räls och vi är oftast eniga i dom lite tuffare
frågorna, jag hoppas ni hänger med länge till!
Hoppas att många kommer på jullunchen!
Gert Böll
Ordförande i Göteborgs Veteranflygsällskap

Curt Almgren in memoriam

Det är med stor sorg vi måste meddela att en av
grundarna av Göteborgs Veteranflygsällskap och
tillika dess första ordförande Curt Almgren har gått
bort vid en ålder av 85 år.
Curt började sin flygarbana 1959 på Aeroklubben i
Göteborg där han fick sin utbildning av den legenda-
riske läraren Kurt Klausson.
Curt kom senare att bli aktiv med att flyga fall-
skärmshoppare och var för det mycket uppskattad
och utsågs så småningom av Svenska Fallskärms-
förbundet till dess representant i KSAK förtroende-
råd.
Curt gick 1961 i Arméns flygskola där han blev
värnpliktig flygförare på flygplan typ 51 eller som
civilister säger PA 18 Super Cub.
Under 31 år arbetade Curt på olika positioner inom
SKF-koncernen.

Curt var initiativtagare till Göteborgs Veteranflyg-
sällskap som grundades 1980 och han var dess
ordförande de 25 följande åren. Curt var en fast
punkt kring vilken GVFS har kunnat växa och utveck-
las, en god prestation av en mycket omtyckt
föreningsvän med stort hjärta för föreningen och
dess medlemmar.
Även efter ordförandetiden var Curt aktiv i sällska-
pets måndagsaktiviteter på Alingsås flygfält så länge
hälsan medgav.
Curt lämnar med sitt engagemang och sin humor ett
stort tomrum i GVFS.
Claerence Österlind

Rapport från byggruppen

Nu är det dags för ännu en rapport från byggruppen,
och som vanligt inleder vi med att Ralph Duell får
beskriva läget med SE-AHC:

- Som jag berättat om i tidigare rapporter, så måste
ett propellerbyte ske för att maskinen skall kunna bli
godkänd och flygklar. Vi satsade på att själva
tillverka en propeller i trä med hjälp av en kopierfräs
som flygentusiasten Jerry Edvardsson på Öckerö
välvilligt lånat ut till oss. Jobbet har pågått sedan i
våras, men ligger just nu i väntläge. Styrelsen har
nämligen beslutat att se om det går att få in tillräck-
ligt med pengar med hjälp av frivilliga bidrag för att
köpa en propeller, och därmed kunna få ”Helge
Cesar” i luftvärdigt dvs flygklart skick på kortare tid
än om vi själva tillverkar en propeller. (Se informa-
tion om insamlingen på annan plats i Aviatören,
reds. anm.)

- Under tiden som insamling av medel för att köpa
en propeller pågår, så skall vi återuppta arbetet med
egentillverkning, så får vi se vad det blir i slutändan.
Nästa år firar GVFS 40-årsjubileum och det vore
förstås mycket trevligt om Götaverkens först
tillverkade GV 38, SE-AHC då får sitt efterlängtade
luftdop, det är vår målsättning i byggruppen, det är
fullt klart. Men arbetet får ta sin tid, vi forcerar inte
detta på bekostnad av kvalité och säkerhet!

- Då och då drar vi upp maskinen ovan jord och kör
motorn en stund, den behöver gå emellanåt. En
sådan provkörning gjorde vi den 1 oktober, och
motorn gick bra. Dock tyckte vi inte att vi uppnådde
maxvarv, och vad det berodde på skall vi nu analy-
sera. Just nu är flygplanet utrustat med en propeller
som Björn Svedfeldt varit bussig att låna ut till oss.
Den kommer från en GV 38 på Svedinos Bil- och
Flygmuseum i Ugglarp, som Björn äger och driver. Ett
stort tack till Björn för lånet av propellern!

Så långt Ralph Duell. Nu får Frans Landerberg
berätta om läget med projekt Ercoupe:
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- Vi har legat lite lågt i sommar med SE-BFY, som är
maskinens registrering. Detta i avvaktan på att en
ny EAA-kontrollant skulle utses då Ingolf Jonsson
framfört att han önskade avsluta sitt uppdrag. Nu
är en ny kontrollant för GVFS på gång, och det är
Jens Berglund från Björketorp i Marks kommun. Det
ser vi fram emot.

- Efter godkänd kontroll av Ercoupen, som vi hoppas
skall äga rum i närtid, skall ett antal olika kompo-
nenter monteras. Det har vi hittills avvaktat med
för att skapa åtkomst för kontroll av inre delar av
maskinen, som annars hade varit svårt eller omöj-
ligt.

-  Motorn är nollställd, monterad och klar.
Korrosionskontroll är gjord och allt är ok. Jag brukar
dra runt propellern 25 varv en gång i veckan för att
hålla smörjningen igång, det gör gott åt motorn. En
uppgift som återstår är, att dra elkablage, men det
är tämligen okomplicerat. Även detta får vänta tills
Jens har genomfört kontrollen av maskinen och gett
klartecken.

- Målet är att den skall bli flygklar under 2020,
åtminstone ska vi kunna göra de första skutten med
den nästa år!

Det låter hoppfullt, men hur ser det ut i dagsläget
med KZ:an, SE-AMA? Det får Ralph Duell svara på,
och han säger så här:

-  Cirrus-motorn ligger omonterad i delar i vårt
utrymme i berget. Vi har i byggruppen haft två
tekniker med kompetens att montera motorn, Rolf
Tistrand och Rune Sjöland. Till vår stora sorg gick
Rolf nyligen ur tiden, och det gör att arbetet gått i
stå. Vi söker nu efter en ersättare till Rolf, och
hoppas att det i det nätverk som GVFS har i bran-
schen skall finnas någon eller några som kan åta sig
motormonteringen tillsammans med Rune. Övriga
åtgärder på KZ:an, som t.ex. en grundlig genomgång
och kontroll av dukningen avvaktar vi med tills det
löst sig med motormonteringen. Någon tidplan för
detta projekt har vi inte, vi tar det med ro så länge.

-  Men ett viktigt mål som vi i alla händelser har,
säger Ralph och Frans unisont, är att föryngra
byggruppen. Medelåldern är alldeles för hög, och
det är inte hållbart i längden. Vi har på senare tid
fått in några  yngre förmågor, de är bara runt 50-60
år, och det är mycket positivt. Men, rekryteringen av
yngre medlemmar till byggruppen måste fortsätta,
det är absolut nödvändigt, säger Ralph och Frans
med stort allvar, och det får avsluta byggrapporten
för denna gång.

Text och foto: Ulf Delbro

Frans Landerberg och Håkan Ottosson pysslar med

Ercoupen

Vaxholmskisen med glimten i ögat som
blev Göteborgare

I vår serie med porträtt av olika personer i GVFS

har turen nu kommit till styrelseledamoten och

byggruppmedlemmen Bengt Johannesson. Håll

tillgodo!

Det började i Vaxholm

Historien om Bengt Johannesson, en av Byggruppens
på senare år tillkomna medlemmar, börjar i Vaxholm
utanför Stockholm år 1948. Bengt, den yngsta av tre
bröder, växte upp i denna marina miljö med sin familj
där hans pappa arbetade som civilanställd verkstads-
mekaniker på KA 1, som var den dominerande arbets-
givaren på orten. Bengt berättar vidare om att pap-
pan inrättade en liten verkstad i huset som de bodde
i och redan där började den lilla gossen att skruva isär
lämpliga objekt samt, i bästa fall, även att skruva ihop
dem igen… annars fanns ju pappa som räddande
ängel. Mamman arbetade, som brukligt var på den
tiden, med att hålla ihop familjen på hemmaplan och
dessutom som butiksanställd. På tal om gener och
ärvda intressen så flyttade Bengts farfar, som bodde
i Stockholm, till Landskrona för anställning hos Thulin-
verken på 1920-talet, där det då tillverkades bilar och
inte minst flygplan. Men det är förstås en helt annan
historia. Bengts skolgång avslutades på Vasa Tekniska
Gymnasium i Stockholm och redan då kände han att
en lagom kombination av att använda händer och
huvud kändes rätt för honom.

F 21 i Luleå

- Hur hamnade du så långt hemifrån när det var dags

för värnpliktstjänstgöring 1969?

- Det var vanligt att stockholmare fick göra lumpen
norröver och dessutom tror jag att min utbildning gav
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mig en knuff till en flygflottilj för tolv månader framåt!
Efter inledande hemlängtan blev året i Luleå något
som Bengt minns med glädje. Bra befäl, proffsig och
bra utbildning, goda kamrater och ansvarsfulla upp-
gifter som med tiden mera blev som ett arbete än
som en plikt. Han blev placerad på flottiljens ”Brand
och Räddning” och fick sin utbildning där på både
bandvagn och ”Stora sprutbilen” (haveribrandbilen)
plus vad som är viktigt att känna till säkerhetsmässigt
om olika flygplanstyper och flygförare i nöd. Flottiljen
opererade då Saab J35 Draken av olika versioner och
där fanns även en del andra typer som TP83
Pembroke, någon SK16 och SK50 (Saab Safir) samt
helikoptrar. Dessutom blev det ett antal permittent-
flygningar med TP84 Lockheed Hercules till och från
Stockholm. – Kul och spännande men man lärde
snabbt att ha med sig öronproppar! Kallax flygplats
var/är ju både civil och militär och det fanns därför
även ett samarbete säkerhetsmässigt mellan par-
terna. Han minns ett antal incidenter då det var skarpt
läge på F21 och då dominerade tekniska fel på flyg-
planen, vilket krävde utryckningar och insatser. Dess-
värre drabbades flottiljen även av fatala olyckor un-
der hans värnpliktsår, men de skedde inte på Kallax
utan över inland och hav.Sammanfattningsvis grun-
dades säkert Bengts intresse för flygplan under vis-
telsen på F21 1969-1970.

Vad hände sedan?

Efter muck 1970 blev det retur till Vaxholm och ett
civilt liv, bl a innebärande familjebildning med fru och
senare två barn samt funderingar på vad som vore
lämpligt att arbeta med. Bengt sökte och fick anställ-
ning som tekniker hos då nystartade TV2 på Sveriges
Television. Där fick han en mycket bra internutbild-
ning med bl a Kjell Stensson (han med färg-TV genom
att ha en nylonstrumpa framför TV-skärmen) som lä-
rare. Över huvud taget präglades arbetet av snabbt
framåtskridande teknikutveckling och en positiv
framtidssyn på mediet television. På den tiden banda-
des i princip allt material och krävde efterbearbetning
på ett sätt som idag verkligen framstår som
stenåldersmässigt. Inom parentes har Bengt varit
mediet och sin arbetsgivare trogen fram till sin pen-
sionering, så han har ju en hel del erfarenhet att gräva
ur. Han minns speciellt några händelserika år i början
av karriären när Kung Gustav VI Adolf dog, Norr-
malmstorgsdramat inträffade och ockupationen av
Västtyska ambassaden (Bo Holmström och ”Lägg ut
–Lägg ut”) skedde. Då var det högt vatten på nyhets-
redaktionen med det dåtida arbetssättet! Men, som

nämnts ovan, tekniken gick hela tiden framåt med
stormsteg, så det kändes alltid som om han fick lära
sig nya och spännande saker.

Vaxholmskisen som flyttade till Göteborg

1990 flyttade Bengt till Göteborg och det var den nya
kärleken Annika som drog honom till, åtminstone en-
ligt en del röster, Sveriges framsida. Här väntade också
nytt arbete på SVT och en ny bekantskapskrets, som
han genom åren lärt känna och uppskatta. Nu blev
det mera studio-, produktions- samt redaktionsin-
riktade arbetsuppgifter och befattningar, vilket han
bara tyckte var utvecklande. Grunderna kunde han ju
sedan tidigare. Han räknar upp ett urval av Göteborgs-
TV-produktioner som han arbetat med: Tips-Extra,
Här har du ditt liv, Gomorro´n Sverige, På Spåret,
DooBiDoo och Debatt. I princip allt som producerats
i Göteborg.

-Men du – blir man inte lite starstruck av att arbeta

med så mycket känt folk av alla sorter?

- Nej, det har åtminstone inte jag blivit, men det är
klart att man lär känna olika sidor av människor och
deras beteende i de skilda programformerna och spe-
ciellt då om man sänder direkt. En del personer upp-
skattar man mera och en del mindre, precis som i det
vanliga livet! Men sammantaget ser jag det som en
enorm förmån av att få ha varit med så länge i ett
spännande media som både varit omväxlande, ut-
vecklande och kanske framför allt – det bygger på la-
garbete! Det är mycket som skall fungera innan tit-
tarna ser resultaten i form av bild och ljud. Vi åter-
kommer nedan om Bengts syn på det här med lagar-
bete. Flytten till Göteborg medförde naturligtvis även
en ny umgängeskrets både i arbetslivet och på den
privata sidan, något som inte alltid är helt enkelt att
skapa sig när man är i dryga 40-årsåldern och flyttar
till en ny stad, men det har gått av bara farten. Här
nämner Bengt sitt stora intresse för bilar och motor-
cyklar samt skruvandet på desamma igen. Bl a träf-
fade han likasinnade inom mc-sfären och har kört land
och rike runt med ett gäng kompisar tills senaste (?!)
motorcykeln avyttrades för några år sedan. Mc:n byt-
tes mot en liten fräck sportbil, en Toyota MR2, som
luftas under det varma halvåret och med fördel till
Värmland där familjen har ett sommarställe. Även på
sommarställen kan man, som bekant, skruva och
snickra om man känner sig sysslolös ….
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GVFS Byggrupp

-Vi närmar oss nutid, i detta fall januari 2017, och ditt

inträde i GVFS Byggrupp - hur kom det sig?  - Jaha du
… det är ju herr Odhäll rätt man att fråga eftersom
det var du som drog med mig till Berget första gången
efter att vi suttit och pratat om flygplan privat en gång
när vi träffades och jag hade gått i pension ifrån SVT
några år tidigare. Jag gillar även att fotografera och
visade dig några bilder på Biltemas Spitfire och Mus-
tang från Säve när det begav sig. Du berättade om
byggänget och jag tyckte det lät kul att få komma med
i ett sällskap med nya bekantskaper och att få göra
något med händerna när nu motorcykeln var bortbytt
och sommarstugan inte är aktuell under vissa årsti-
der.

- I Byggruppen samsas ett gott gäng med gemensamt
intresse för både flyg, teknik och problemlösning av
olika slag och svårighetsgrad och det gillar jag! Dess-
utom är det ett gäng ”goa gubbar” som avsätter en
fast tidpunkt (tisdagar) för samma syfte och det är
helt enkelt kul att få slänga käft med likasinnande
under ordnade former. Jag är också mycket impone-
rad över vilken yrkesskicklighet som finns bland grup-
pens medlemmar och som överlappar de flesta om-
råden vad gäller vårt gemensamma intresse, d v s att
hålla gamla flygplan luftvärdiga samt vägen dit. En del
av medlemmarna har magiska händer när det gäller
…!

Bengt ingår i den grupp som arbetar med vårt och
Svedinos Ercoupeprojekt och den renoveringen har
kommit tämligen långt och befinner sig i ihopsättnings-
stadiet under Frans Landerbergs vingar.  –Jag gillar det
flygplanet för sin udda konstruktion och stuk samt att
det är hyfsat lätthanterliga grejor att hålla på med.
När nu Dag Skride har kommit med i gruppen så slip-
per jag till en del allt krypande också …

-På tal om Dag, så är det du som rekryterat honom

under förra året (2018), hur känner ni varandra? - Dag
var en av mina första nya vänner efter flytten till Gö-
teborg och vi har delat motorcykelåkandet i många
år och umgåtts familjevis. Han är dessutom lika in-
tresserad av teknik och skruvande som jag är och han
har sin bakgrund på Volvo Personvagnar. Eftersom han
är kort och smidig passar han in väldigt bra i vår ar-
betsgrupp. Vi är f ö en fin grupp med lite udda perso-
ner i en härlig symbios under Frans.

- Du tar ofta upp gruppgemenskap och lagarbete, det

verkar vara viktigt för dig? – Ja det är det och har nog
med mitt tidigare liv att göra: uppväxten på Vaxholm

var nog lite av en grupp i sig, räddningsgänget på F21,
teamwork under hela yrkestiden på SVT, motorcykelå-
kandet i grupp och nu Byggruppen. Det känns bra att
tillhöra och verka i grupp i vissa sammanhang med
gemensam inriktning liksom det å andra sidan är egna
initiativ och tankar som gäller i andra delar av
livspusslet.

- Nu har du blivit invald i GVFS styrelse 2019, hur ser

du på det utmaningen?  -Jag har bara varit med se-
dan i våras och det är en inspirerande uppgift. I den
gruppen finns också mycket kunnande både ifrån
handfast flygning till regelverken kring densamma, vil-
ket känns tryggt. Än så länge ser jag min medverkan
som en länk mellan styrelsen och Byggruppen och som
ett lärande. Något som känns angeläget är kanske att
få till ett bättre informationsupplägg mellan de två
delarna av GVFS. Det kan ju t ex ske genom att skicka
ut protokollen digitalt, om det inte stöter på någon
patrull formellt. Det skulle kunna bli lite bättre trans-
parens mellan önskemål och styrelsebeslut.

Vi tackar Bengt, Vaxholmskisen som även har gjort
sig känd i Byggruppen för sitt omvittnat goda humör,
för pratstunden och ställer en avslutande fråga: Bengt

eller Bengan ?

– Det går alldeles utmärkt att välja själv!

Text och foto: Tomas Odhäll

Gott humör trots dåliga tider

Efter en härlig flygtur i An-2 med Kjell Brattfors t.v.
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GVFS på Barnens Flyghelg

Aeroseums stora, årliga evenemang är Barnens
Flyghelg. Det genomfördes i år helgen den 15-16
juni och lockade totalt närmare 4000 besökare.
GVFS fanns, som vanligt på plats och exponerade
vår verksamhet med att förevisa GV 38:orna SE-
AHC och SE-AHG samt vår lill-Cub SE-BEL.

Ralph Duell motorkörde SE-AHC vid olika tillfällen
under de två dagarna till den intresserade publikens
förtjusning. Dessutom gjordes flera trevliga över-
flygningar med ”Helge Gustav” och ”Bella”. Piloter
på lördagen var Gert Böll och Håkan Wännström,
och på söndagen var det Gert och Robin Johansson.

GVFS framför härmed ett stort tack till alla de i
byggruppen som ställde upp och bemannade vårt
tält och berättade för publiken om vår verksamhet.
Bra jobbat!

Publiken bjöds på mycket fina uppvisningar och
demonstrationer med både propellerflygplan och
helikoptrar under de två dagarna. På helikopter-
sidan deltog bl.a. Polisen, Sjöfartsverket och För-
svaret.

Men den helikopter som tilldrog sig störst uppmärk-
samhet var Aeroseums Vertol 107 med beteck-
ningen Y70. Efter att ha stått på marken i 8 år och
renoverats blev den flygklar i september 2018. Nu
under Barnens Flyghelg erbjöds för första gången
medlemmarna i 2. Helikopterdivisionens Vän-
förening att få flyga med som passagerare, och det
tog man vara på. Det flögs flera pass med Y70 både
på lördagen och söndagen, och det blev verkligen
uppskattat – ”en höjdpunkt” sade man unisont när
man landat. Mer om detta på annan plats i
Aviatören.

Text: Ulf Delbro

Foto: Daniel Karlsson och Örjan Magnusson
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Upprop om bidrag för finansiering av
propeller

Som framgår i ”Rapport från byggruppen” i detta
nummer av Aviatören är färdigställandet av
Veteranflygsällskapets andra GV-38, SE-AHC, nu
inne på final. Vad som i huvudsak återstår är att
lösa propellerfrågan. Då den ursprungliga
propellern inte höll måttet står föreningen inför två
alternativ - nytillverkning eller inköp.
Oavsett om föreningen väljer att fortsätta inslagen
väg med att tillverka en ny propeller från grunden
eller att låna/köpa en propeller behöver vi ekono-
misk stöttning från våra medlemmar. Detta för att
undvika att helt dränera renoveringskassan. Målet
med insamlingen är att få ihop kontanta medel om
totalt 20 000 kronor. Styrelsen för GVFS hoppas nu
på att du vill hjälpa till, så att vi snart får se ytterli-
gare en GV-38 i luften. Alla bidrag är välkomna...
stora som små!
Ditt bidrag mottages med stor tacksamhet på
föreningens bankgiro 849-8495. Märk din gåva med
”Propeller”.

Detta upprop har för en tid sedan även gått ut på
mejl och vår hemsida, och responsen har varit
mycket god! I skrivande stund har vi fått in drygt
10 000 kronor, och vi har därmed nått halvvägs till
målet! Detta tack vare generösa bidrag från föl-
jande personer:

Axel Björk, Filip Gerhardt, Per Lindquist, Lars An-
dersson, Olof Skalare, Daniel Karlsson, Lennie
Odmyr, Tomas Odhäll, Håkan Ottosson, Dag Skride,
Arne Bergquist, Tommy Bohlin, John Gustaf Gud-
mundsson, Claes Magnus Johansson, Sven Rolands-
son, Birger Jerlehag och Sigurd Larsen.

GVFS framför ett stort tack till alla bidragsgivarna!

Byggfonden

För de som särskilt vill stödja vår byggverksamhet
ekonomiskt inrättades för flera år sedan GVFS
Byggfond. Då ”öronmärks” inte bidragen för något
särskilt projekt utan används i den löpande bygg-
verksamheten. Alla bidrag, stora som små är
mycket välkomna och sätts in på Bankgiro 849-
8495. Bidragen behöver inte märkas med något
särskilt projektnamn, men namnet på bidrags-
givaren skall givetvis noteras.

Sedan förra numret av Aviatören har bidrag till
Byggfonden mottagits av: Sonya Almgren och Hans
Slieker. GVFS framför ett stort tack för detta!

Nytt från Aeroseum

Som vanligt skall Aviatörens läsare få en samman-
fattning av vad som hänt på Aeroseum sedan sist
och vad som är på gång den närmaste tiden. Vi
låter Aeroseums vice vd Charlotte Terner berätta:

- En mycket viktig sak att lyfta fram är Aeroseums
unika satsning på en ”Skolfond”. Vi har sedan flera
år ett skolprogram som legitimerade lärare hos oss
ansvarar för. Programmet bygger på, att utnyttja
den mycket spännande miljön i Aeroseum med ett
stort antal flygplan och helikoptrar för att visa
skolelever hur teori omsätts i praktik när det gäller
naturvetenskap, matematik och fysik. Vi vet att
detta bidrar till att öka motivationen hos eleverna.
Det blir många aha-upplevelser.

- Men, trots en låg kostnad för ett klassbesök hos
Aeroseum är det tyvärr många skolor som inte har
råd att besöka oss. Syftet med den nya satsningen
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är därför, att skolor med begränsad budget skall
kunna söka medel ur fonden för kostnadsfria besök
på Aeroseum. Skolfonden är öppen för alla svenska
skolor att söka bidrag från. Verksamheten bygger
huvudsakligen på att medel tillförs fonden från
externa bidragsgivare, och den är öppen för
stiftelser, fonder, företag, organisationer och
privatpersoner att ge bidrag till. Barnen och ungdo-
marna är Sveriges framtid och är verkligen värda att
satsa på! Alla bidrag, stora som små, mottages med
stor tacksamhet. Läs mer om Skolfonden på vår
hemsida, www.aeroseum.se. Där framgår hur man
gör för att sätta in bidrag. Vi lanserar Aeroseums
Skolfond i slutet av oktober, strax efter att denna
intervju görs, men vi har redan fått mycket positiv
respons från olika bidragsgivare, och det är vi
väldigt glada och tacksamma för!

Yngve 70 flyger igen

- Sedan skall jag förstås berätta om vår klenod,
Vertol-helikoptern Y70, som i sommar, för första
gången gjort ett antal flygningar med medlemmar i
2. Helikopterdivisionens Vänförening. Det började
med uppvisnings- och medlemsflygningar under
Barnens Flyghelg den 15-16 juni. Sedan fortsatte
det med en medlemsflygning den 11 juli och avslu-
tades med fem flygningar den 31 augusti som alla
var fullbokade. Intresset för att bli medlem och
flyga med strömmar in från hela Europa, det är
mycket glädjande! Ett skäl till detta stora intresse är
att Y70 är den enda flygande Vertol 107 i Europa.
Planerna för 2020 kommer att göras upp med
personalen på 2. Hkpdivisionen och anslås under
hösten. Vi hoppas att kunna flyga vid fyra tillfällen
plus att delta vid Flygvapnets huvudflygdag på F7
Såtenäs den 29 augusti. På hemsidan står f.ö. hur
man blir medlem i vänföreningen. Vi hälsar alla
varmt välkomna!

En ny simulator har invigts

- Som grädde på moset kommer, att Aeroseum nu
fått ännu en flygsimulator, nämligen en mycket
avancerad Boeing 737-800 NG. Därmed har
Aeroseum sammanlagt åtta simulatorer och är nu
den anläggning i Sverige som har flest simulatorer
på en och samma plats! Det handlar om en Piper
Comanche, en SK61 Bulldog, tre Viggen varav en är
handikappanpassad, en helikoptersimulator, en
Airbus A 300 och nu den nya Boeing 737-simula-
torn.

737-simulatorn ägs av eldsjälen Jan Fjeld från
Norge, som köpt den från ett företag i Italien.
Aeroseum upplåter plats för den och den kan flygas
av besökare till Aeroseum.  Jan Fjeld betonar, att
den är så avancerad, att man helst skall ha en viss
flygvana som pilot för att ha störst behållning av att
flyga den. Den blir därför utmärkt att användas av
elever som utbildar sig till piloter, säger Jan. Simula-
torn invigdes den 15 oktober av flygkapten Andreas
Billskog, som till vardags flyger för bolaget
Norwegian. Styrman vid invigningsflygningen från
Säve till Landvetter var Aeroseum-volontären Lasse
Tjörnvik. - Det är som att flyga en riktig Boeing 737,
den är helt som förlagan, sade Andreas vid invig-
ningen.

- Vi är väldigt glada över att nu fått denna ”pärla”
till simulator på plats, säger Charlotte och tillägger
att man kan gå in på hemsidan och läsa hur man
bokar flygtid på simulatorn och vad det kostar. Man
kan även boka på: www.nordicsimulator.boka-
nu.se

Men, innan vi rundar av och tackar Charlotte för
intervjun skall vi nämna, att Aeroseum i år firar 20-
årsjubileum. Detta kommer att uppmärksammas
den 10 december vid den traditionella ”Höstgrytan”,
som volontärer och personal vid Aeroseum blir
inbjudna till. Aviatören säger ett stort Grattis på
GVFS vägnar och önskar fortsatt framgång för
Nordens största flygupplevelsecenter! Hipp, Hipp
Hurra!

Text och foto: Ulf Delbro

Foto: Daniel Karlsson
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En dramatisk räddningsinsats med HKP
4 från Säve 1977

Flyghistoriker Sven-Erik Jönsson i Haverdal bidrar

här med en spännande historia. Håll tillgodo:

Flera gånger har jag haft möjlighet att kombinera
olika intressen med flyghistoria. Sedan ca 10 år
tillbaka paddlar jag havskajak, som både ger mycket
bra motion och fina naturupplevelser. Den 8 sep-
tember i år paddlade jag och en god vän ut från
Onsalahalvön söder om Göteborg till ögruppen Rön,
ca 4 km från land. Här ute ligger delar av ett
fartygsvrak uppe på klipporna. Jag visste inte
mycket om vraket, i en bok om Halländska öar av
naturfotografen Patrik Leonardsson fanns bild från
ca 2004 och av författaren hade jag fått tips, att ett
besök på ön kunde vara mycket intressant. I boken
stod också att förlisningen skett någon gång på
1960-talet. Efter att ha sett vraket på plats, som det
idag inte finns så mycket kvar av, började jag fun-
dera över hur det gick för besättningen, hur eventu-
ell räddning gick till och vad orsakade förlisningen.
Efter en del sökning fick jag fram att förlisningen
inte skett på 1960-talet utan den 6 september 1977
och att besättningen om fem man räddats av
helikopter. Jag ställde fråga till Aeroseum på Säve
om det fanns någon dokumentation om räddning-
sinsatser som gjorts med helikopter från Säve, men
fick veta att det tyvärr inte fanns något. Men Roger
Eliasson, ordförande för Aeroseum på Säve, sva-
rade på mitt mail, att jag hade tur den här gången.
Han var nämligen 2:e pilot på helikoptern och kunde
berätta.

I Sjöfartsverkets arkiv finns några handlingar om
förlisningen. Här framgår att kl 21.35 sänds nöd-
meddelande på kanal 16 från det danska fartyget
Sival, att de gått på grund och sprungit läck innanför
Tistlarna, vid Lypskärsgrund, sydväst Kungens fyr.
Fem man ombord. Maskinrummet vattenfylls och
man gör sig redo att lämna fartyget inom kort.

Larmet går till 2. Hkp-divisionen

Av någon anledning har fartyget med fem mans
besättning kommit ur kurs och därvid kommit
närmare land och gått hårt på klipporna vid Yttre
Rön.
Larmet till 2:a helikopterdivisionen om behov av
helikopterinsats kom från Cefyl, efter att Göteborg
Radio larmat. Folk hade också sett nödraketer ute
till havs. Vid 2:a helikopterdivisionen på Säve satt
en helikopterbesättning i Frädberedskap (flyg-

räddningsberedskap) och var snabbt i luften med
HKP 4, typ Vertol KV-107, nr 04072, med anrops-
signal Y72. Besättningen utgjordes av örlogskapten
Gunnar Jansson som 1:e pilot, Roger Eliasson var
2:e pilot, dessutom helt nyutbildad på typen, Ulf
Söderström spanare/navigatör och Carl Brandt var
färdmekaniker. På den tiden hade man ingen
ytbärgare. Det blåste svår storm, var mörkt, men
mycket god sikt. Direkt efter start steg man till en
lämplig hög höjd och såg då nödraketer i söder.
Flygtiden fram till haveristen var ca 15 minuter. När
de kom fram till fartyget, konstaterades att det låg
med fören upp på klipporna och hade en ordentlig
slagsida. Helikopterbesättningen såg också i
helikopterns strålkastare hur klipporna gått igenom
fartygets skrov och kunde ses inne i det öppna
lastrummet.

Svår räddningsinsats
Alla i fartygets besättning hade klättrat upp på taket
på fartygets styrhytt. Eftersom det inte fanns
ytbärgare med i helikoptern, vinschades räddnings-
selen ned till fartygets besättning, men pga. vinden
blåste den långt bakom helikoptern och besätt-
ningen i helikoptern hade stor möda, att i stormen
flyga så, att selen kom så nära fartygsbesättningen
att de kunde fånga den. Roger säger att detta var
den absolut svåraste delen i räddningen och upp-
skattar att det tog minst 45-50 minuter innan alla
fem hade vinschats upp.  Kl 22.56 meddelade Y72
till Göteborg Radio att alla bärgats och förs till
Säve. Den förste som vinschades upp var en ung
prao-elev som bara hade pyjamas på sig. Besätt-
ningen fick inte med sig några personliga tillhörighe-
ter. Kaptenen fick dock med sig fartygets loggbok,
som han hade innanför sina kläder.
Även om fartygets besättning tyckte det var be-
drövligt att de gått på grund, så var de mycket glada
och på gott humör när de så småningom satt inne i
värmen på helikopterbasen. Men den unge prao-
eleven sa dock att ”aldrig mer sjön för hans del”.
Vad Roger Eliasson vet gjordes aldrig några försök
till bärgning och redan ett par dagar senare hade
fartyget brutits sönder.

Roger Eliasson var nyutbildad pilot på Hkp 4 och
detta blev hans första skarpa räddningsinsats och
det var det även för navigatören Ulf Söderström.
Roger Eliasson har sedan varit med om 40-50 mer
eller mindre dramatiska räddningsinsatser, men
räddningen av Sivals besättning anser han som en
av de svåraste han har varit med om.
Ett antal år senare tillkom ytbärgare som
besättningsmedlem på helikoptern. Om en sådan
funnits vid denna räddningsoperation hade det varit
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betydligt enklare att få upp de nödställda.

Fartyget var på väg till Malmö
Fartyget Sival hade hemmahamn Ålborg och var på
620 d.w.ton. Fartyget var på väg från Göteborg till
Malmö med 251 kg järnprofiler. Vid tidpunkten för
grundstötningen uppmättes vinden vid Nidingen
som ligger ca 15 km längre söderut till WSW 20 m/s.
Anledningen till grundstötningen utreddes aldrig,
men enligt rapport från Västra Lotsdistriktet till
Sjöräddningen har kaptenen på fartyget uppgett, att
man med fartygets maskinstyrka inte orkade hålla
fartyget mot vind och sjö, varför fartyget drev mot
land. I rapporten står också ”Det gick bra den här
gången, men om larm inkommit 5 min senare kunde
det blivit en katastrof.

Västkustens Örlogsbas tilldelade alla i helikopterns
besättning medalj för föredömlig räddningsinsats.
Man kan verkligen påstå att vraket på Yttre Rön är
ett minnesmärke, efter en utomordentligt fin och
fantastisk helikopterinsats, där fem människoliv
räddades, men det rostar tyvärr upp.

Fotot på Hkp 4 Y72 över fartyget Sival vid Yttre Rön
är taget dagen efter räddningsinsatsen. Idag finns
helikoptern att beskåda på Aeroseum på Säve.

Text: Sven-Erik Jönsson
Foto: Sven-Erik Jönsson och via Roger Eliasson

Hemma hos Roger Eliasson hänger detta foto som
ett minne från helikopterinsatsen med Y72 kvällen
den 6 september 1977.

Helikopterbesättningen på Säve med HKP 4, Y72 i
bakgrunden. Fr.v. färdmek högbåtsman Curt Brandt,
navigatör kapten Ulf Söderström, 2:e pilot kapten
Roger Eliasson och 1:e pilot örlogskapten Gunnar
Jansson.

Fartyget Sival sönderbrutet ett par dagar efter att
det gått på grund.

Vraket ligger uppe på klipporna och många som
passerat med sina fritidsbåtar har under årens lopp
undrat vad det är för ett vrak.
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En Antonov får nytt liv, del två.

Som jag berättade lite om i vårnumret av Aviatören
är vi en liten grupp entusiaster som jobbat med en
sedan länge övergiven Antonov An-2. Mycket har
hänt sedan dess och många arbetstimmar har vi
lagt på Cesar Erik.

Vi jobbade lite sporadiskt under våren, det var lite
för kallt för den riktiga entusiasmen men när
värmen började återkomma tog jobbet fart igen
och i juli månad tillbringade jag och några till nästan
varje dag på Kattleberg. Några av oss gav sig på den
luggslitna färgen på skrovet och med många liter
aceton och oändligt mycket trasor syntes till slut
ursprungsfärgen och dom ryska logotyperna. Sedan
beställde vi en mängd färg i samma nyans och Kjell
Brattfors och Jean-Pierre Bovin sprutade sedan helt
sonika skrovet med en färgspruta, detta blev
jättebra!  När detta var klart bättrade vi på Aero-
flot-loggan och ränderna längs sidan med färg som
var likt originalet. Under tiden Jean-Pierre tog sig an
instrumentpanelerna och bättrade på med lite puts
och ny färg, började Kjell och jag med det stora
jobbet att byta plexi-paneler i cockpit, alla som sett
en An-2 vet att det finnas många! Dessa hålls på
plats med små plåtlister och allt är fastskruvad med
hundratals M4 skruv. Jag var djupt orolig över
tanken att skruva bort alla dessa skruvar som är
tillverkade i vanlig metall och som har suttit i 40 år i
alla väder men döm om min förvåning när den ena
skruven efter den andra bara lossnade och gick att
skruva ut som om dom monterades igår. Det visade
sig att teknikerna som byggd denna underbara
maskin hade fyllt hela cockpit-sektionens ram med
något silikon-liknande material och skruvarna var i
princip som nya. Med min specialsåg kapade Kjell
sedan till nya paneler med dom gamla som mall och
jag gjorde rent alla hundratals plåtlister och cockpit-
ramen och målade dessa i en snygg ljusgrå färg som
kontrasterar fint mot skrovets lite ökengula färg.
Resultatet blev fantastiskt, tänk så mycket det
gjorde för utseendet med lite nya fönster i cockpit!

Vi gjorde sedan rent inne i skrovet och reparerade
lite mindre korrosions-skador men med tanke på
hur länge Cesar Erik stått utomhus var det förvå-
nansvärt lite korrosion i skrovet, dessa flygplan är
välbyggda och det märks att dom är gjorda för
hårda tag i vildmarken, där dom ofta flögs.I juli
insåg vi helt plötsligt att vi hade kommit väldigt
långt och Kjell tog då kontakt med Transport-
styrelsen och begärde en besiktning snarast möjligt.
Till vår stora förvåning fick vi beskedet att dom
kunde komma rätt så snart och då höjdes tempot
ytterligare ett par snäpp och vi satsade på att få
klart flygplanet till An-2 träffen i Litauen i mitten på
augusti. Jag visste redan då att jag inte kunde åka

med pga. jobbet men vi satsade alla på att få
maskinen klar till 8 augusti när Transportstyrelsen
skulle anlända med två Luftfarts-inspektörer. Jag
hade sedan tidigare haft lite kontakt med en av
dessa och han anförtrodde mig att dom tyckte att
det här var ett intressant projekt och jag kände att
vi hade dom på vår sida redan från början.

Dessa två mycket trevliga inspektörer, Jonas och
Jerry, tillbringade hela dagen på Kattleberg och som
väntat var det mest pappershögarna med teknisk
dokumentation dom var intresserade av och dessa
granskades med hök-ögon. Vi var rätt väl förbe-
redda men naturligtvis var det en del papper som vi
alla var lite osäkra på, mycket är ju skrivet av
litauiska tekniker men vi fick mycket hjälp av Jonas
och Jerry, dom ville verkligen hjälpa oss att komma
vidare. Sedan vidtog en knapp timma med en
genomgång av flygplanet och det märktes att
killarna från TS tyckte det var en intressant flygma-
skin och vi kunde svara på alla deras frågor om
system och mekanik. En An-2 är ingen liten hobby-
maskin, den är byggd för kommersiell trafik i svåra
klimat och den har många smarta lösningar som gör
livet lättare för piloterna, jag kanske kan åter-
komma till det i ett kommande nummer av
Aviatören.

När dagen var slut kände vi en enorm lättnad,
killarna från TS hade en liten lista på saker som vi
måste åtgärda och det var inga komplicerade saker.
En sak som överraskade oss alla var att vi måste
köpa och installera en fast monterad nödsändare.
På mindre flygplan kan man använda en PLB (Perso-
nal Locator Beacon) som är en liten sändare som
man kan ha runt handleden och aktivera manuellt
om nåt skulle gå galet och en nödlandning var
oundviklig. Men…en An-2 har en max-vikt på 5,5 ton
och då krävs det andra doningar och Kjell lyckades
via sina kontakter hitta en i Ungern och dom lovade
att omedelbart uppdatera enheten med informatio-
nen som gällde Cesar Erik och skicka den till
Kattleberg på snabbast möjliga sätt. Detta funkade
helt otroligt och ett par dagar innan flygningen till
Kaunas kom nödsändaren med posten och Kjell fick
snabbt monterat in den i panelen. Under tiden hade
vi fixat dom små sakerna på listan från TS och
Luftvärdighetsbeviset låg strax därefter i brevlådan!

Flygningen till Kaunas gick kanonfint, Kjell och
passagerarna kom iväg på torsdagen och hade en
härlig långhelg innan återresan på söndagen. Dom
fick dessutom med sig ett fint pris från arrangö-
rerna med texten ”Best effort”. Dom och andra på
tillställningen uttryckte sin uppskattning för det
stora arbetet vi utfört under kort tid och för vårt
beslut att bibehålla original-dekoren med Aeroflot
loggorna.
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Nu börjar min inflygning på An-2:an och det ska jag
beskriva i ett eget inlägg, det är en historia för sig!

Text och foto: Gert Böll
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Fin modell av Gunilla Öhrns Lill-Cub

I början av augusti arrangerades modellflyg-
tävlingen Scandinavian Baltic Scale Masters i
Helsingborg. Arrangörer var Helsingborgs Flygklubb,
Helsingborgs Modellflygklubb och Norska Flygsport-
förbundet. Sammanlagt deltog 38 tävlande skala-
modellbyggare.

Aviatörens redaktör var på plats och kunde konsta-
tera, att de tävlande hade ställt upp med en samling
utsökta modeller, som helt klart närmade sig
konstverk. De var inte enbart vackra att skåda på
marken, de var även mycket imponerande att se i
luften. Byggarna visade sig vara piloter av rang, som
behärskade radioflygtekniken till fulländning.

Jodå, det förekom missöden, det är närmast ound-
vikligt, särskilt då vindarna är ogynnsamma, men
det var bara några få sådana som inträffade i
Helsingborg, även om varje missöde med skador på
modellen är tråkig.

Det finns inte utrymme att skriva ett utförligt
reportage om tävlingen i detta nummer av
Aviatören, men en modell, som av ett särskilt skäl
fångade redaktörens intresse skall nämnas, nämli-
gen en Lill-Cub med registreringen SE-AUF!  Som
bekant för väldigt många är SE-AUF den Piper Cub
J3C-65, som sedan 1977 ägs och flygs av GVFS
motorflygchef Gunilla Öhrn.

Modellen, som är i skala 1:4 ägs av Otto Svensson i
Eldsberga utanför Halmstad, och han kan berätta
följande:

- Jag köpte modellen färdigbyggd, men jag har målat
om den och gjort lite ändringar så att den passar
bättre skalamässigt. Jag har deltagit i diverse
tävlingar med den sedan 2015 med olika framgång.
Jag har aldrig sett förlagan i verkligheten, bara på
bild, men det vore väldigt trevligt att få se den,
säger Otto Svensson, som får förslaget att ta en tur
till Alingsås-fältet där maskinen finns. Gunilla ställer
säkert upp och visar sin klenod!

Text och foto: Ulf Delbro

Ovan: SE-AUF i fullskala
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Upprop om sponsorer och bidragsgivare

Som alla naturligtvis förstår, så kostar det mycket
pengar att renovera veteranflygplan, och att hålla
dem i luftvärdigt skick så att de kan flygas. Intäk-
terna från medlemsavgifter är förstås mycket
viktiga, och därför försöker vi värva nya medlem-
mar närhelst vi får möjlighet. Men även bidrag från
sponsorer liksom olika kommunala bidrag är mycket
välkomna, och vi söker därför med ljus och lykta
efter sådana intäktskällor.

Du som redan är medlem kan bidra till våra an-
strängningar genom att värva nya medlemmar. Har
du tips på tänkbara sponsorer och/eller vilka bidrag
som går att söka, så är det mycket värdefullt om du
hör av dig. Kontakta gärna GVFS ordförande Gert
Böll:  gertboll1@gmail.com. Mobiltelefon:  0708-90
56 25. Alla tips mottas med tacksamhet!
Vi lägger även ner mycket arbete på att värva nya
piloter till GVFS, vilket är nödvändigt för att få ett
tillräckligt högt flygtidsuttag för att säkerställa en
god ekonomi.  Vårt starka kort är, att vi erbjuder
möjlighet att flyga till en kostnad som är klart lägre
än vad man får betala i ”storklubbarna”. Många
tycker helt enkelt att det blir för dyrt att syssla med
privatflyg, och i stället för att de då helt lägger av
erbjuder vi en intressant möjlighet.
Även här kan du som medlem göra en värdefull
insats – tipsa pilotvänner om att börja flyga hos oss,
varje ny pilot är guld värd! Kontakta Gert Böll även
om detta. Du kan även gå in på vår hemsida:
www.gvfs.se och ladda ner vår informationsfolder.
Ulf Delbro

Årets Svenska Flygbok 2019

Flyglitteraturträffen i Linköping första helgen i
oktober samlade ett 45-tal flygboksentusiaster. Det
blev en ”hemmaseger” i valet av Årets Svenska
Flygbok, då Östergötlands Flyghistoriska Sällskaps
årsbok i Ikarosserien, med titel ”Fältflygaren Nils
Fredrik Rodéhn”, författad av Thure Svensson
utsågs till årets Svenska Flygbok. Boken är en
Dramadokumentär, med underrubrik ”Ett kort och
hängivet flygarliv 1892-1920”.

Nils Rodéhn var född i Stockholm 1892. Han var
duktig i idrott och gick likt sina bröder in i det
militära. Rodéhn fick flygutbildning vid Enoch
Thulins flygskola i Ljungbyhed, certifikatprov den 24
september 1916, och blev fältflygare den 13 fe-
bruari 1917, vilket ansågs mycket fint och slog högre
än löjtnants grad. 1919 blev han chef för flygskolan
på Malmen. Emellertid havererade Rodéhn med en
Albatros vid Malmen den 1 oktober 1919. Efter en
längre sjukhusvistelse kom han åter i luften i början
av februari 1920, men endast ett par dagar senare
omkom han tillsammans med Rudolf Hedenblad vid
ett haveri den 5 februari 1920.

Den välskrivna boken tillför en hel del nytt och
uppfyller alla kriterier som skall känneteckna Årets
Flygbok.

Text o foto: Sven-Erik Jönsson

Här gratulerar Sven Scheiderbauer (t.h.) från FLIT
ledningsgrupp Thure Svensson.
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Bildkavalkad

Foto ovan och nedan: Daniel Karlsson
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Dags för Bengt Johannesson att tappa ur AHC igen

Foto: Tomas Odhäll

Foto ovan och nedan t.h.: Daniel Karlsson
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Frans Landerberg, Håkan Ottosson och Hans Slieker vid AHC i berget

Foto: Ulf Delbro

Foto ovan: Daniel Karlsson
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Göteborgs Veteranflygsällskaps jullunch 2019

GVFS håller sin traditionella jullunch lördag den 7 december klockan 13 i en lokal hos Idrottens Bingo på
Kungsgatan 47 vån 3, granne med gallerian Grand. Det är samma lokal där vi hade vår jullunch förra året.
Priset per person är 355:- kronor inkl. julmust, lättöl, Loka och kaffe efter maten. Starkare drycker såsom öl,
vin och snaps finns att köpa.

 Vi har som vanligt en spännande gästtalare som ska underhålla oss.

Anmälan som är obligatorisk och bindande görs senast den 20 november helst på mail till:
gertboll1@gmail.com eller på mobil 0708-90 56 25. Vid avanmälan efter den 20 november debiteras medlem-
men beloppet 355:- kronor. Betalning sker kontant på plats och vi uppskattar jämna pengar!
Som vanligt anordnas dessutom ett lotteri, så tag även med pengar för lottköp!
Hjärtligt välkomna!
Gert Böll
Ordförande i GVFS
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