
Aktivitetsmöte 

Ordförande hälsade de 24 medlemmar som slutit upp till kvällens aktivitetsmöte  välkomna. 

Ordförande talade om att en av våra

medlem i veteranerna sedan sektionens 

En tyst minut höll

Ordförande hälsade välkommen till C

Christer Eriksson Sjötorp före detta 

flygarminnen med AJ 37-Viggen på 70 talet

Ordförande informerade om SM i segelflyg som arrangeras av SFK och börjar nu på lördag och 

fortsätter kommande vecka med 26 deltagande flygplan med piloter.

Information gavs av sekreteraren om 

kallelsen 2014-05-19 till kvällens möte

13-6 Grillafton (Karl Svensson har för avsikt att taga med sig några gamla flygarkompisar från Fv till 

grillaftonen)  Ju fler vi är  desto roligare blir det.

Bussresa 17-6 med F6-kamratförening

070 521 92 38 före den 1/6 Samåkning från Skövde sker från parkeringen”Dollar Stores”  på 

Norregårdsvägen. Obs! Ny plats. Kl 06.50 

från ”öltappen”Karlsborg  med bussen 07.30)

Ordet lämnades 

 

 

 

 

 

Christer fick börja att tala utan hjälp av bilder (
men påläst som han var så fattades inget i presentationen. Bildspelet kom igång senare (
Öman som hämtade sin dator så bilderna kom att visas

militära karriär och placering. Flygning med Sk60/Sk60LA, A32 Lansen 72
(AJ37 tappade vingar/vingbrottstiden)  
Placeringar F16, utlandsflygningar (Tyskland,Österrik
Jokkmokk ,Flyglärare F16 GTU2, Personlig adjutant Chefen 1:a flygeskadern SK60/cevil)bas Säve. 
Biträdande attackledare med ansvar lätt attack. Detta var något av vad vi fick höra om 
FV.  

 

Aktivitetsmöte 22/5-2014 

Ordförande hälsade de 24 medlemmar som slutit upp till kvällens aktivitetsmöte  välkomna. 

a medlemmar  har avlidit. Det är Bertil Andersson som varit 

sektionens bildandes   

yst minut hölls för Bertil före mötet! 

men till Christer Eriksson som var kvällens föredragshållare

före detta Fv-pilot numera lokförare. Christer Eriksson skall prata

Viggen på 70 talet 

Ordförande informerade om SM i segelflyg som arrangeras av SFK och börjar nu på lördag och 

kommande vecka med 26 deltagande flygplan med piloter. 

om kommande program allt enl. tidigare meddelande som skrevs i 

till kvällens möte.Aktiviteter enl följande. 

Karl Svensson har för avsikt att taga med sig några gamla flygarkompisar från Fv till 

Ju fler vi är  desto roligare blir det. Även SFK- medlemmar är välkomna. 

kamratförening Veteranerna gör anmälan till Ingemar Larsson tel 

Samåkning från Skövde sker från parkeringen”Dollar Stores”  på 

Kl 06.50 för vidare resa till öltappen Karlsborg. (Beräknad avresa 

från ”öltappen”Karlsborg  med bussen 07.30) 

lämnades till kvällens gäst. Christer Eriksson 

rister fick börja att tala utan hjälp av bilder (då sekreteraren ej fick igång dataprogrammet för bildvisningen

men påläst som han var så fattades inget i presentationen. Bildspelet kom igång senare (
Öman som hämtade sin dator så bilderna kom att visas) Vi fick höra händelser från 1970 -92 med C

riär och placering. Flygning med Sk60/Sk60LA, A32 Lansen 72-73, AJ37 Viggen 74
)  Ljungbyhed 3 årig utb. GFU-examen efter 1 år Sk50/SK60 

Placeringar F16, utlandsflygningar (Tyskland,Österrike,Schweiz)F17,F7, F21. Basansvarig krigsbas 
, Personlig adjutant Chefen 1:a flygeskadern SK60/cevil)bas Säve. 

Biträdande attackledare med ansvar lätt attack. Detta var något av vad vi fick höra om hans 

Ordförande hälsade de 24 medlemmar som slutit upp till kvällens aktivitetsmöte  välkomna.  

som varit 

föredragshållare 

prata om 

Ordförande informerade om SM i segelflyg som arrangeras av SFK och börjar nu på lördag och 

som skrevs i 

Karl Svensson har för avsikt att taga med sig några gamla flygarkompisar från Fv till 

Veteranerna gör anmälan till Ingemar Larsson tel 

Samåkning från Skövde sker från parkeringen”Dollar Stores”  på 

Beräknad avresa 

sekreteraren ej fick igång dataprogrammet för bildvisningen) 

men påläst som han var så fattades inget i presentationen. Bildspelet kom igång senare (det var Klas  

med Christers 
73, AJ37 Viggen 74-76 

examen efter 1 år Sk50/SK60 
e,Schweiz)F17,F7, F21. Basansvarig krigsbas 

, Personlig adjutant Chefen 1:a flygeskadern SK60/cevil)bas Säve. 
hans karriären i 

 

Bilder kom till 

Senare tack 

Klas 



Christer talade mycket om hur man flög och villka uppdrag som gjordes med täta formeringar med 
mycket mörkerflygningar m.m. Intressant var att Christer hade många kollegor som är med i vår 
veteranklubb.Erfarenheter bollades mellan Anders Kristiansson som utbildade piloter på AJ37 på 
Såtenäs och Christer. Det flögs verkligen med  37:an både högt och lågt. Perioden med flygstopp efter 
vingbrott och haverier talades det om. Christer lämnade ett 11-sidigt dokument som kan studeras om 
man vill veta mer vad han talade om.Allt berättat i ett mycket intressant föredrag med mycket 
flygfakta .  

 

 

 

 

 

Några av de bilder som visades  

under  kvällen tagna på på duken 

    Kapten Hans Dellenborg 

    I aktion 

 

 

Stort tack till Christer som ställde upp med ett föredrag under denna vackra kväll. 

En bukett rosor som tack! Sedan bjöds på ärtor kaffe o kaka 

 

 

Jag får även passa på att tacka ”personalen” som hjälper till i köket 

 

    Vid anteckningarna 

     ”mia” 


