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JONKOPINGS
SEGELFLYGKLUBB

Segelflygklubben har sitt eget flygfält, hangar och klubbstuga i Ödestugu, ca 2,5 mil söder
om Jönköping. Det började bli trångt i luften vid Axamo i början av 7o-talet och i augusti
1970 kunde den första landningen ske på Ödestugufähet.
Tack vara idealiska träningsmöjligheter har klubbens framgångar i skicklighet visat sig'^
bl a en nordisk mästare och sverigemästare både individuellt och itiomannalag.
Segelflygklubbens medlemmar ökar varje år i antal och är nu ca 210 och det är inte bara

killar som flyger. Framförallt de två senaste säsongerna hartjejerna visat stort inresse för
segelflygning och gjort sitt intåg i klubben.
Flygplansparken består av tre st tvåsitsiga skolflygplan och fyra st ensitsiga flygplan. Det

finns också en motorseglare och två bogserflygplan. Redan samma år som man fyller 15

får man börja sin segelflygutbildninE. För den som funderar på flygning som yrke är
segelflygning bästa sättet att pröva anlagen. lntresserade kan ta kontakt med Assa r Åberg
0361922 77 eller Jan Claesson 0390/201 81. eller sänd in kupongen så får du ytterligare

information.

Namn . . . . . . . . . . . . . .

Adress..-...........

Tel. ...,.,...........
Sänd kupongen till Jönköpings Segelflygklubb. Box 2172, 550 02 Jönköping

Klockan 11.40 och 14.40

Sakari Havbrandt visar det värsta och det mesta ett
segelflygplan kan prestera.
Han flyger i en Windex, byggd i Sverige och ännu så länge
det enda exemplaret som finns.
Det är tänkt att Windexen skall
den kommer så småningom att
25 hästkrafters motor.

bli en motorseglare och
förses med en

Sakari Havbrandt är segelflyglärare
bl a iavancerad flygning och anställd av KSAK.
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JONKOPINGS FLYGKLUBB
Jönköpings Flygklubb finns på Axamo med klubbstuga, hangar och egen flygskola. Totalt
har klubben ca 175 medlemmar.
Klubben har två 4-sitsiga Piper Cherokee, en 2-sitsig Piper Tomahawk, som vanligastå nvänds i flygutbildningen och en Beagle, 2-sitsig som åven är godkänd för avancerad
tlygning. Samtliga flygplan har dubbelkommando och är avancerat utrustade med radio-
navigeringsinstrument och autopilot.

BORJA DIN FLYGUTBILDNING
MED EN PROVLEKTION IDAG!

Redan idag kan du ta din första provlektion. Flygläraren tar upp planet åt dig och du får
sedan själv känna hur det är att "spaka". 130 kronor kostar det.
Utbildningen till privatflygare är intressant och spännande men inte så svårt som många
kanske tror. För att blifärdig pilot krävs 40 timmars flygskolning (min) samt en teorikurs på
120 timmar. Teorin som leds av Iärare i flygskolan innefattar radiocertiflkat, flygplanslära,
navigation, meteorologi, luftfartsbestämmelser och flygmedicin. En vanlig utbildningstid
till färdig pilot är ca ett år. Kostnaden ligger idag på ca 25.OOO kronor. Flygklubben kan

-.erbiuda 
finansieringsformer. Nästa utbildningskurs böriar i höst.

Jag är intresserad av flygutbildning och anmäler mig här till höstens kurs.

Namn . . . . . . . . . . . . . .

4dress.....,........

Personnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Te|.

Lämnas eller sänds till Jönköpings Flygklubb, Box 2173. 550 02 Jönköping.

kogramhäftet är producerat i samarbete med SVENSSONS REKLAM.

Tfyckt på Tabergs Boktryckeri på papper från Svenskt Papper.



AB KAFA GULDINDUSTRI
Sföåkravägen 28 - 564 00 BANKERYD - Telefon 036/770 88

Hård- o. MjuHörgyllning - Försilvring - Förkoppring
Förtenning - Tenn - Blybeläggning - Förnickling

- Utför legoarbeten -
l

Rundflyg
Hela dagen är det avgångar med
rundflyg. Helikopter samt
2-motor plan visar Vätterbygden
från ovan.

Priser:
Helikopter. Vuxna 100:-, barn under 12 år 50:'
Flygplan. Vuxna 100:-, barn under 12 år S0:-

Non Stop 10 - 16

Spaka själv
Bli din egen pilot för en stund. En erfaren
lärare blir din instruktör i luften.

Non Stop 10 - 16
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SUERIGES TIIEST KöPTA

ERTCSSON z
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I'T680. En av tlera modcllcr

Återförsäljare aY Ericssoo Nlobilrelefone.

lBil[elefon
rExpefien

Klostergatan 62, Box 3006, 550 03 Jinkirping.
Telefon 0J6-l I 02 20.

Biltelefon 010-16 01 41. Mohil pcrsonsirkirre 0047-414 11.
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Vätterbygdens ledande
Flygspeditör

Reguljärflyg, Samlastningar, Charter,
lmport och Export är våra Specialiteter,
med dagliga avgångar/a nkomster.

Ett utbrett linjenät för våra flygbilar
sörjer för snabba leveranser.

Ring oss - Flyget är snabbast.

036-681 75
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Har Du högtflygande planer,
så gör ett besök hos

SVENSSONS .lÄnN i Tenhult.

Vi har ett stort varusortiment att
erbjuda Dig och till bra priser.

y'i är Järnaffären med den personliga servicen.

-5v8m55trm5
EO'JEtrffiM

Jönköpingsvägen 7 560 27 Tenhult
Öppettider: Vard.9-18 Lörd. 9-L3
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FLYGETS DAG
AXAMO/

Förmiddagsprogram

10.30 »OUCIAS DC-3 defilerar norr om pubtiken.
10.40 na[ongtlubbenANDRE fyller varmluftsba ong
10.55 Uppstigning av varmluftsballong
11.00 faUsHrmshoppning - 4 hoppare visar olika typer av fallskärmar
11.15 Uppvisning i avancerad segelflygning
11.30 Otte Vossman i avancerad flygning i motorplan Extra 230
11.40 Segelflygplan Windex i en avancerad uppvisning spakad av Sakari

Havbrandt KSAK. Se sida 2
11.50 Uelkopter 5 uppvisning - Lars Lundström
12.00 fn nissnande uppvisning av P-O Olsson i en pitts S1

12.10 Sveriges åldsta flygande flygplan TIGER MOTH visas av
P, Cederqvist

12.20 Hygvapnets pårla - VIGGEN - en magnifik uppvisning av
R. Nyqvist

12.30 oouclns Dc-3 startar mot öREBR0

Uppehåll

TÄNK PÅ BRANDFARAN!

a RÖKNING ÅR FöRBJUDEN närmare flygptan,
tankanläggning och tankfordon än 20 meter.

O KASTA INTE brinnande fimpar och tändstickor.

O AVSPÄRRNINGAR och anvisningar från ordnings-
vakter måste respekteras av säkerhetsskäl.
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JONKOPING

13.00
13.10

,rÄ3.20
13.30
13.45

13.55
14.05
14.20
14.30
14.40
14.s0
15.00
15.15

r'

Ef termiddagsprogram

Brand-, Riiddningsuppvisning
Folisen, hunduppvisning
Folisen, helikopteruppvisning
Radioflyg av modellflygplan
Fallskårmshopparna startar med sitt flygplan samtidigt som varm-
luftsballongen åter f ylls
Ballongklubben ANDRE gör en uppstigning med varmluftsballong
Fallskårmshoppning
Avancerad segelf lygning
Helikopter 5 uppvisning
Segelflygplan Windex åter i luften
Motorflygplan Pitts 51

Motorfl ygplan TIGER MOTH
VIGGEN

Avslutning
Reservation för eventuella

r
Passa på att se Vätterbygden från ovan i Helikopter,
2-motormaskiner samt F-27 Focker

Non Stop 10-16
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När trafikledaren på Jönköpings flygplats
lotsar in ett trafikplan till stations-
byggnaden så görs det med sofistikerad
teknik. Flyget, vår't säkraste kom-
munikationsmedel, iir i hög grad
beroende av perfekta telekornrnunika-
tioner.

Svenska flygplatser hör också till de
mest driftsäkra och effektiva i världen.
Sverige iir ju ett av världens ledande
ldnder inom luftfartsradiotekniken.

Televerket Radio installerar, driver
och underhåller teletekniken på flyg-
platser och i Iufleder på Luftfartsverkets

uppdrag. Det gäller instrumentland-
ningssystemen, som i alla väder lotsar
planen fram till landningsbanan. Det
gäller radiokommunikationema samt
trafikledningens radar- och navigations-
system men ofta även termina-lbygg-
nadernas system för infomation til
passagerare m.m.

En ndrkontakt, som fungerar både i
Iuften och på marken.

/rt\ Televerket

f*+lQodio
T O T A L K O M M U N I K A T I O N FBÅN START TILL LANDNING
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DC-, hade til1 en börjair två 1000 hkr i{rlght Cyclone notor€!,
uen alessa byttes senare tilI 1200 hkr Pratt al,la Vhitney ?vin
wasp. spännvidAen är rO neter (dot 26 firr nC-2), längden 19,7
neter (Dot 18,9 fOt DC-2). Vikten med ful1 last vai 1-1,4 ton,
marschha6tigheten ca 2BB kn/tia, såDt 1ängEta flygsträckan 24OO
kE (not 19OO fö! DC-2). Räckvidden överträffaale klart dåtidens
a.ndra pas 6 agerarflyg?Iar,
I deceDbe! 1941 hade DC-, by8gts i övex 800 exenpla!, och när
det seda.'1 antogs so& ståndardplan för det allierade t!sn6port-
flyget unde! ardra världEkriget byggdes det i yttelligar:e 10'12,
exenplax neal valiera.jnde beteckningax. nen nest kända var C-47
Da.l(ota. Efter andra världskriget använees det 1 vä1diga nängale!,
och degsutom hade d.et byggts på ficens i Sovjet ned beteckningen
PS-84. DC-, är ett oerhört tå1iAt flye?ler som koE ti]l ellvänal-
ning unale? så tuffa förhå1landen att pfan med ninalre [otstånal6-
kraft sku11e ha fijrstörts. Hållbarheten kom ti1l nest av en sfrup.
När flygplanet kcnstruerades fäste nan lnte något 6törre avseende
via probleEet netalfutmattnlng, nen det visade sig att vlngarna
fick utomorilentLig hållfasthet genon sin nätverks s truk tur. DC-,
haae i en del fall en livsl,än8il på över 50000 flygtinmar jäEfört
ned ca 10000 tlma! för andra f1ygp1an. D:irför kän DC-, fortsätta
§ln tJänst 1änae än.

WARBIRDS oT NORWAY
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lönköping- Köpenhamn
6 om dagen

Avg.22.2O

Med pedekta förbindelser
till Europa och resten av världen!

-H[

Avc,. 07.25

^r,c.12.45

Avg. 16.15

Av& 15.«,

EuroLink
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KAPAD
svERrcEs röRsrR smoorösn
TETEFON AR HAR

adiovox från Televerket. En nytelefon fördig
so^r irle kan sitla råsl vid prt skr,vbord.

Radiovox bestär av en basenhet och den
handhållna luren med knappsats. Basenheten
kopplar du in i ditt telefoniack, precis som en
vdn rg te efon. S.a va lurer tar dL 'ned org nä.
du rör på dig. upptill 200 meterfrån basenhe-
ten utomhus och 50 meter inomhus.

Och går du för långt boft ta ar Radiovox
om dei för dig.

Radlovox har samma goda ljudkvalitet
so'n en vanl gtelefon.Och dessLtonf,nes.
ser som tex reglerbar ljudstyrka luren,
repetition av senaste slaget nummer och
möjighet att iagra 10 kcrtnummer.

Kom n till oss i Telebutiken och prova
en Radiovox. Ring upp någon du känner
och hör hur bra det låter. Samtidigt som
du går runt och ser på andra telefon-
htälpmedel.

Radiovox kostar 4 995:- lnkl.
moms. Det är din frihet värd.

',1h 1/// //atut/ /.;k1z

Sida 13
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Vet Du?
att vår bana är 22OO m och tillgänglig hela dygnet
att på AXAMO är Du bara

45 min från STOCKHOLM
2 tim 50 min från LONDON
2 tim 30 min från KIRUNA
4 tim 5 min från PARIS
2 tim 35 min från HAMBURG

att vi har fullständig konferensservice med modern
utrustning. Plats för upp till 35 personer.

JONKOPING _ AXAMO
FLYGPLATS

Vet Dina Vänner?

--2.»*
/ \1, 1'

1§N
E\#:Q lt;trä \/

att dom från utlandet kan flyga direkt från
KÖPENHAMN tiII JÖNKÖpTNc
Alltså inga omvägar via GÖTEBORG eller STOCKHOLM

ffifls

F\
,-.

Nårmare än Du tror



]TIERA TLYG...

^-för Din skull!
Fr.o.m.4f 9_

6kar vi på(
antalet flygturer mellan
Jönköping-Stockholm t

Det blir två turer till på
fredagar och söndagar.

Jönköping.....avg. 22.00
Stockholm ...ank. 22.45

Stockholm....avg. 22.45
Jönköping ....ank. 23.30

TINIEFLYG
Jönköping,036/681 00

LINJEFLYG - från tidig morgon till sen kväll!

Boka hos
Din Resebyrå

eller hos

torsdagar,

röda turer =
vår billiga turer

tar inte slut bara
för att sommaren är slut.

billigt för Din

Titta i vår
tidtabell

efter flera
nöol ruRen

skull!

n åll"{IEF"L"ffi*
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PT460. En av flera modeller.

Åtedörsä1iare av Ericsson Mobiltelefoner.

Göteborgsområdet:

ERICSSON Mobiltelefon Center
Exportgatan 18. Hisingsbacka
Telefon 031-58 00 70

SUERIGES TIIESI KÖPIA
IIIOBITTEIEFO]I.

HUSVAGNAR PRODUKTION AB
560 27 TENHULT 036/916 B0

Jönköpingsområdet:

Bil Telefon Experten
Klostergatan 62. 550 03 Jönköping
Telefon 036-11 02 20 Biltelefon 010-36 01 41

Mobil personsökare OO47 -44411


