Flygveteranerna
Aktivitetsmöte 2013-05-23

Ordförande kunde hälsa 30 talet medlemmar som slutit upp välkomna speciellt kvällens
föredragshållare Lars Dahlbom som talar om ambulansflygning i Norrland.
Planer på en resa i höst har diskuterats och ett av förslagen är besök i Karlsborg med
fästningsspel och museibesök, avslutat med en resa på kanalen med mat. Turlista är inte klar för
tillfället. Vi har undersökt resor till olika flygdagar. De närmaste ligger lite nära i tiden och blir
lite svåra att hinna med.
Flygdagar arrangeras bland annat i Göteborg, Borås och Örebro och sedan vet vi inte hur det blir
i Skövde. Danmark har även flygdagar, men restiden ligger då på ca 7,5 timme så det behövs en
övernattning med högre kostnad som följd. (En fråga ställdes till mötet om Karlsborgsalternativet
detta gav få bifall. ) Vi får jobba vidare på flygdagsalternativen och kommer ut med förslag på
detta så fort respektive program är fastställda.
Lennart Persson informerade om vår nästa aktivitet grillafton fredagen 14 juni.
Kassaläget: L Johanson meddelade att för närvarande har vi ca 9000kr i kassan
Ord och bild överlämnades till Lars Dahlbom
Lars berättade för oss om hur han började med ambulansflyg i
norrland efter sin tid i flygvapnet. Norrland var ett outforskat område
för honom men ”Knutte” Hedström på Lapplandsflyg
var duktig och entusiastisk med att berätta hur man
skulle hitta. Som helikopterpilot var man ofta ensam
vid räddningsuppdrag eller sjuktransporter. Inga
navigeringshjälpmedel som GPS och dylikt fanns på
den tiden, så det var KAK-s vägkarta som gällde. Lars
hade många berättelser om händelser och uppdrag att
förmedla. Han berättade om alla olika helikoptertyper
han flugit och vilka egenskaper de hade.
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Några olika helikoptertyper
som flugits och en så kallad
akut- bår som man använde
vid vissa tillfällen visades

Bilderna är tagna direkt från filmduken när dom visades (Lars bilder hade bättre skärpa.)
Lars hade mycket att berätta om och många frågor fick Lars svara på under fikat

Som ett litet tack för ett bra framträdande överlämnades en vårblomma i en skål slöjdad av
Å Almgren

Mötet avslutades med ärtor och kaffe som vanligt.
Rose-Marie fick hjälp i disken av Anne-Charlotte Ahlrik och Ingvar Gustafsson.

Vid anteckningarna Ingemar Larsson
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