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Jönköpings Flygplats
Jönköping år en av de första trafikflygplatserna i landet. Det var redan 1935 som
"Bocksjöfåltet" invigdes, ett runtgråsfält med en diameter av 600 meler. Den
huvudsakliga trafiken var tid ningsflyg, som uifördes av Airiaco, Transair och Aero
Nord. Så småningom började man la med passagerare på reiurreso rna till Stock-
holm.
Linjeflyg AB (LlN) bildades 1957 och öppnade samrna år reguljår passagerartrafik
Jönköping Siockholm.
Närtrafiken ökade och flygplanen ulvecklades alltmer behövdes en större flygptats,
och 196'1 invigdes Luttfartsverkels nya regionflygplats påAxamo. Den ligger nio
kilometervåster om Jönköpings centrurn vid Riksväg 40 och betjänar etiområde
som srräcker srg långt Lranför länels gränser.
1967 öopnade Sca-dinav.an Aililes SysLem (SAS) sin daglga trat.l, Jönkop ng
(öpenhamn. Arei dä'på kom chartertraf.ken iqånq meo resmå, sorr I\larlorca och
Las Palmas,
ldag är antalet ankommande och avgående resenärer mer än 200.000 per år.

Flygplatsens bana är 1.810 meter lång, 45
meterbredoch belagd med asfalt. Flygplatsen
ärförsedd med moderna inllygnings- och
navigeringshjälpmedel såsom lLS, VASIS,
AVASIS, VOR/DME och VDF samt hög- och
lågintensiv ban- och inilygningsbe ysning.
Tackvare denna utrustning kan flygtrafiken
lortgå även vid nedsait sikt, vilket gergod
irafikregularllel. Jönköp ngs flygplals är
alternativf lygplats lill bl a Landvetter.
Fällets höjd över havet ät 226 melet.

TANK PA BRANDFARAN!
. nöxNrNc:in rÖnmmnN närmare flygplan,

tankanläggning och tankfordon än Z) meter.

. I(ASTA INIE brinnande fimpar och tiindstickor.
. SKRÅP. som kaslas på marken, maste llockas upp av oss efter llygdasen.

var snlil och avänd papperskorgaJna.

. AVSPÄRP\NINGAR och anvisningiar från ordninesvakrer msle respeklerås av såkerheBskåj.

. BULLER kan skåda hö6eln. Tånk på bmen.
. I{UNDAR får ej medförås på flyglältsoNädet.
. SJUKVÅRDSPERSONAI tinG inom omådet-

. F[(ÄC,OR viind Dis till funktionrirema.

Programboken produceradi samarbete med Annonsbyrån Dialog. Tryck
och sAfinlngar från Tabergs Boktryckeri. Papper från Svenskt Papper.



Välkomme! till JöDköping Axamo och Jönköpings flygklnbbars
50 årsjubileum.

Den 19 maj 1933 bildades Jönköpings Flygklubb och är en av Sveriges äldsta,
årets slrrt var medlemsantalet 73.

Första flygdagen i Jönköping hölls den 21 oktober 1934 på delar av det som
den 25 augusti skullc invigas lill Jönköpings flygfält. Invigningen av flygfältet
blev en succ6 med ca 30.000 i publik. Jönköpings Flygklubb höl1 i de lekniska

urrängemängen fdr in\ igningen.
Med åren har flygintresset ökat och specialiserats, därför finns nu tre

flygklubbar. Jönköpings flygklubb (motodys), JönköpingsSegelflygklubb
samt Jönköpings Radioflygklubb. Klubbamas totala medlemsantai är idag

ca 400. Yllerligare information om respektive flygklubb finner du längre fram i
programboken.

Tack för all du kom hit i dag. Det är förutom ett gott ekonomiskt stöd till
klubbarna även stor propaganda för flygsport€n och Jönköpings Flygplats.

JönköpiDgs Flygklubbar vill här också framtöra tack till: Sponsorer,
Luftfartsverket, Piloier, Linjeflyg, Försvaret, Annonsbyrån Dialog,

Tabergs Boktryckeri, Svenskt Papper m fl som gjort det nröj1igt att ordna
denna jubil€umsdag.

- ,az /_,ä@Y*'' 7:7,--
Lars Fogelquisl

Ordförande Jönköpings Flygklubb

Program
Jönköpings Flygplats
Jönköpings Flygklubb .. .......... ..
Vertol helikoptervisning ...........
Rundflyg ..... ..... .....
Spaka själv

Fallskarmsklubben Hoppet
SK 61 Bulldogg
Motorsegling

Helikopteruppvisning ..............
Ultralätt ................
Tiger Moth
Vertol uppvisningsprogram .....-.
Pitts S2A avancerad flygning .....
Viggen ..................
.ldnköpings Segelfl ygklubb
Cessna 152 Aerobat
avancerad flygning
Segelflygning
Axamo Fire Corps
E44 ....................
Jönköpings Radiofly8klubb .......
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JONKOPINGS FLYGKLUBB
Jönköpings Flygklubb finns på Aramo 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 vanligast används i llygutbiidningenochen Beagle, 2-sitsig som ävenär
godkänd för avancerad llygning. Samtliga flygplan har dubbelkomnando och
år avarcerat ut]'ustade med radionavigeringsinstrument och autopilol.
Intresset inom klulrben för ultralättflyg har gjort att man nyligen skaflat en
sådan ev n1ärket Vector.

BORJA DIN FLYGUTBILDNING
MED EN PROVLEKTION IDAG!

Rcdan idag kan du ta din första provlektion. Flygläraren tar upp planet åt dig
och du får sedan själv känna hur det är att "spaka". 100 kronor kostar det.

Utbildningen till privatllygare är intressant och spännande men inte så svårt
som många kanske tror. För att bli färdig pilot krävs 40 timmar§ flygskolning
(min) samt en teorikurs på 120 timmar. Teorin som leds av lärare i llygskolan
innefattar radiocer'tifikat, flygplånslära, navigation, meteorok)gi, luftfartsbe-
stämmclscr och flygmcdicin. En vanlig utbildningstid till färdig pilot är ca etl
år. Kostnaden ligger idag på ca 15.000 kronor. Flygklubben kan erbjuda
{iransieringslormcr. Nästa utbildningskurs bödar i höst.

JUBILEUMSERBJUDANDE!
Anmäl dig till flygutbildning idag eller sänd in kupongen nedan , före den
15 iuni 1983 och du får 500: i flygrabatt efter geno gången leorikurs.

Jag år;ntresserad av flygutbildnirg och anmäler mig här iili hösteN kurs.
Jag får 500: i flygratratt cftcr gcnomgången teorikurs.

AJr --
Pclsonnr ... Tel .. ...........
Lämnas cllcr sänds till Jörköpings Flygklubb. Box 2173, 550 02 Jönköping.



VERTOT
Mellan kl 10 och 12 kan du titra
nårrnare på försvarets helikopter
Vertol HKP4A. Den står då 1ör
allmän visning. Senare på dagen
kan du sc den i aktion. vtsiilNc 10-|12

RUiIDFIYG
Hcla dager lir det avgångar mcd
rundUyg.Bl.a Fokker F27 sanlt
flera helikoptrar visar Vätterbygden
1rån ovan. Passa på och 1a en fhrgtur.
Piser:
I--lygplan: VLrxna 70:- bam undcr

i2 år 35:-
Helikoprer: vnxnaToi barnuncie, 

J{0J,1 sTQp 1trl6
SPAKASJAI.V
Bli din egen pilol fijr en stund. En erfaren lärare trlir
din inslrukrirr i Iuftcn. Der finns både flyqplan och
helikopter clu kan spaka själv.
Ca l5 min i fiygplan kosrar 100:
Ca 3ll min i helikopter koslar 400:

itoN sToP 1tr16

FILM RADIO
Hela dagcr kan du se flygfilmcr i FIYG

Du kan se dessa fantasristra

ilOil ST0P 1trl6 ] -"*1.','#:::;;lcrikoptrarrrera



DIN SPEAKER IDAG

Flygentusiast. Flygveteran. Flyghistoriker. S1i8 Kcrnell, 61 år och ftän
T,äås, flyger seään 4o-talet modcll, segel och motorflyg. Har varit
ingcnjör i'Flygvapnet och både lärare och tävlingsflygare i segelflyg.
srie Lillhor Air.,klubben..lyrel.c. är I än.tlygchef tor Frivrlliga flvg-
kiicn.rch mccllcm r ll lllgkiubbar. Han;rakliv [l)gare och 'lor samlare

till sitt fl ygbibliotek.
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BALLONG.
KLUBBEN
ANDREE
BalloDgklubbe A dr6e från
Grärnii bilclacles 1972. I clag
llar klubben trc varnrlufts
ballonger och nlcdlcmsirntalet
uppeår till et1 lerrtiotal.
Var lnluftsballongcr klassas efter
volynr och här lämnrs några data
Iör trallongcr :rv tvp Cameron 0 lJ4-

B:rllongcrnas volvnr ir cr 2 4il0 kubik-
meter. En Jumbo jet har cn volym lv bara
980 kbm. Ylan är 1)00 kvadratmctcr. cless

höjcl frirn kolgcns br)tten till kronan iir 2J
rn,r,r. \iltr ir L'i -U (iln llr;kl"r rrrgcr
hiirlighcten nrirrnare 3 tou. Luftcn i balloDgerl
är dä hcräknadtill dr),gt2,5tou. I Ioppackacl

'. g, r ckrf, gct c:r rt)0 Lr. B rllortld-Lcrl rI
mvckct stark. lluvuddelen av bcl:rstningen I'ör-
dclas på l2 vertiklla rundvä\,da ylonban.lr1red en draghållfasthet
av 1.500 kg sarnl horiselllåla b.lDd rned draghålllas1hel65(l kg.
Birlloigkolgcn v:igcr k)m eDdast 70 kg. Dcn iir tliitnd rv pilviljor och
rotting me.l lörstairknillgar runt sarg, hiir nor och boltensrrg irv bullel
hu.l. Br:innarcn fiatas med fl),tande propan. Flammar blir upp till 3 m.

AVANCERAD SEGEL.
FLYGNING
['cI Schcrdin viser c]et var-slå o(i del me\l;r
ctt scgell'lygpla kan prestera.

Per Scherclin var Svcrigcs vngstc mcd
scgclfl_ygccrtitikat 15 å1 gannlal. Han är nu
26 är och ),rkespilot. Senarc iclag får clu sc
honom iluftcn igcn i:rv:rnccred motor
tlyening.

Ga
10.30



Lågtprisi
BP.butiken!
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FALL.
SKARMS.
KLUBBEN
HOPPET

Klubben bildades 1975 och har i
dag ca [00 aktiva medlemmar.

Hoppcenter är Hagshulls flyg-
fält (YA) utanför Värnamo, där vi
har klubbstuga, packlokal samt
eget flygplan. Vi är 5 instruktörer,
.5 piloter samt ett antal hoppmäs-
tare. som utbildar ca 50 nyböriare
per år. Lägsta ålder för att börja
hoppa fallskärm är fyllda 15 år.
Utbildningen omfattar ca 40 tim-
mar före första hoppet. Då får
eleven både teoretisk och praktisk
utbildning, för a1t hoppa utan risk
samt uppträda i luften, på marken
och i flygplanet på e1t riktigt sätt.
De första hoppen sker med en
fallskärm som utlöses automatiskt
när eleven hoppar från 750 meter.
Därefter ökas höjden och eleven
får siälv utlösa sin fallskärm. Ut-
bildningsplanen omfattar 25 hopp
med stegrad svårighetsgrad och
ökad uthoppshö.jd för att avslutas
med uthopp från 3.000 meter.

Vid uppvisningshoppning. f örsö
ker vi få uthoppshöjd 2.000 meter
varefter vi ibland (beroende på
väder och vind m m) seglar ihop
en "stjärna" för att separera på
1.200 meter samt utlösa skärmarna
på 900-600 neter. Som avslutning
gör vi i bästa fall precisionsland-
ning på krysset. De som är intrcs
serade är välkomna till YA där vi
hoppar varje helg med bra väder.
Du kan även ringa Hans Tengglen
0380 197 66. Peter Hult 036-
16 58 37 eller Thomas Cederborg
0383- 143 15.

Ga I 1.15
och 13.15



om duvill ha snabba beslut
Inom Handelsbsnken fungeror varje konlor

som etl eget företag.
Med full befogenhet att fattd egna beslut.

Den befogenheten griller samtliga pd kontoret.
Det beb)der stt vi kan ge dig snabbo besked

i alla typer av frdgor.
yailkommen till ndgot av vdra.fem kontor i Jönköping.

Handelsbanken
Onr! Slorgaran 2, LeL. 0:16-119,1411 'OiraSlorBatan32,tel.016.12899l lliunnrCxtan ll, rel 16lll0

Sjöäkravagen 4, Bankeryd, tel. 0:16 72660 Erik Dahlberssgai!d 18. Huskva'na, Lel 0l6'132825.

t0



SK61 BULLDOG
Flygplan 6l är ett tlesitsigt, enmotorigt, lågvingar
flygplan med vingklafTar och fast landställ med
noshjul. Flygplanet finns i tre versioner:
SK t'l A. \K ol B mrJ o\ningsin. all.rLio'l
tör robotskjutning och SK 61 C med
anndllygutlustning. Flygpianct har
dubllelkommando med löra1 plats-
CIDA
sida
vicl sicla-
Den vänstra är ordinarie
förarplats (elevplats). Bakom

stol.
Förutom Sverige använder bl a det
cngclska flygvapiet SK 6l sorn skol
flygplan.

Förare:
Grad:
Ålder:
i'lygtid:

Kaptcn
45 år
Ca 7.000 timmar

höger lörärplats finns en passage;r Ga I 1.3O
och 15.OO

UPPVISNINGSPROGRAM
t. Spinn. Ingisshöjdo:17a0nftålltlgglage.Ursåtusttöjttca150n.2.Frrktntix
o. D., .. .. H..1. ,_,.__ .,. t t.V4,.t,t.t,atl ,1 n .,...,_t. _".p,ö, o. _,,1,.,__n,...j tj,

Ln, ryptugning Ja)r topptoll, dnr qptollningen skel i.r,.lr]. dyklinkel. 5 Looping.
ar Hiulnnrg. 7. Upptagning ien gunga 1ölid av ryggflygning och stigande s!ang på
r ygg. 8. Looping mot publiken. \,ridning ca 90' i nedgången. 9. Hjulning. 10.Upprag-
ning framför pnblihen och vikningfr:in200 250n. 11. Ryggnygningframfdrpubliken.
12. Lågfafisflygning 13. Korr landni.gom möjligtfrantörpuhlikcn.

"Jag började i Flygvapnet I956.
Eftel examen utbildade jag mej
till ättackpilot på A32 Lansen vid
F17, Ronneby och tjänstgör nu
sen 1962 som flyglärare vid Krigs-
fl ygskolan F5, Ljungbyhed.
Första gångcn jag uppvisningstlög
var 1960. då med en A32 L.nsen
Flån och med fiirflyttningei till
Ljungbyhed och frarr till 1972, då
iag börjacle uppvisningsflyga med
SK61, var jag nredlem i dcn SK6G
grupp - Parisgruppcn som upp
visningsllög vid den intcrnationella
UygutställDirlgen i Paris 1967."

11

Krlr t Gustil\ 5so11



Fi som fågeln.

Sonab

Med AXESS ljårsökare irän
Sonab är du fri att resa runl
hela Sverige men år ändä ätt
alt nå for den som soker dig.

lÅBillelelon
LZlExperien

ts{rnrrIsS,l(ll.
Ao\ 1006. 550 03 Jiinköpint.

T.lcloD 016 ,l0z2l.
Bihehlon 010 36 0l -11

Nlobil per\onsiik{re 00l7 ll1Il.

( ttaufi taB'
tlu llJP o€r ELli//-/.

'trm'Yqlruiuwrtn!

m
SMORJOLJOR
T.ex. motorolitrr och
sågkedjeolior
köper du direkt från:

OUEGEl{IRAtEII
LOCKEBO, JÖNKÖPING. TEL. 036/1 8 60 60



MOTORSEGLING
HELIKOPTER.
UPPVISNING Ga 11.45

ULTRA.

a
5

Ultralätt har blivit en populär
llygsport och växcr i allt snabbarc
takt.
Fri som fågcln "promcncrar" dcn
fram i Luftcn mecl cn hastighet på
50 E0 km/tim. Startsträckan är
bara ca 30 meter och den kan
landa på ca 60 mcter.
Vill man ta med den på sernestcr
är det bara att fälla ihop och firr
rum på ett biltak.
Du får'sc flcra olika fabrikat och
typer.

TIGER MOTH

De1 dll får sc i luftcn eir Svedges äldsta flygande tlygplan, byggt 1932.
Tiger Moth konstruerades 1925 och tillverkades i slora mängder, bl a
på licens i Sverige ocll Norge. I Svcrige var den fiirr ilicl,i]n grundskol-
flygplan i Flygvepnet.
Dcn har cn motor på 140 hk och cn topphastighet på 130 km/tim- Tigcr-
Moth har varkeD starrtlnotor. bronlsar eller radio.
Rolf Lundgren som utför konsttlygningspl ogrammel är en av endast
lern piloter i Svelige sorn är licensicrad att flyga Tiger Moth.

ca 12.45L-lygplanct ägs av KSAK Aeroklubben i
Allebers.

i3
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OCH FOR DIG.

ffis«nNDIA
Västra Storgatan 7, Jönköpino

Te efon 036-11 91 40

14



VERTOL HKP 4 A

Arnerikansk hclikopter som rir lilNerkacl av llocirlg Vetlol (cilil bctcck
ning Verlol 107). I lclikoptcrn. som kom itiiil]st j Svcrigc 1!)53. finns i

10 e)icnrplar i Flygrapnet. iir pllcerade iLLLlci\. Sij.lcrhenrn. \,'isby och
Ilonnebl. l)en rnviincls i huvutlsali [ör llygräddlling. sjiiliiddning och
ainbuhnstransport. Helikoplern iir ull uslad mcd flvg och naVi-ler ings
irlstnrlnenl lair iltt opcrcrx undcr srimsla ltinkbrrr väderförhlillanclcn.

Data: Startviki
Nfur schlarrl
Nlotorcr
Besrillning
A kt iorstid

Lllslkapacitct rlorlnarlt .l birrar
S pal.kiln Lltrustrs rrrcd 15 bårlr
cllcr' 26 per

Ga 11.3O

3.5 loD
2i0 knr/tinr
2st
f man
,1 6 lim

t 'i



FTYGFRAKT.
SPEC'AI,'STEN
PAAXAMO
FNGPLATS

Jönköpings {lygplats är en betydelse{u knutpunkt
för frakthantering i södra Sverige.
Samtliga inrikes och många europeiska deslinatione.
kan nås på avsändningsdagen. Till övriga platser
kan godset vara framme nästa daq.

Genom sitt gynnsamma qeografiska iäge och ASG:s
väl ulbyqqda flyqbilnät har flygplatsen ett stort
täckningsområde.

Kontakra oss på tel:036 68'1 75

o



PITTS S2A
"En otrolig flyguppvisning"! "Upp-
visnirg åv världsklass"j "Imponeran-
de". "trnastående - måste sesl". Det
är några pressrubriker ur Pierre
Holländers tidningsklipp och flyg-
experfers tfalanden.

Sbckholmar e seclan 5-årså1der'n.
Han har sysslat med llyg de seraste
30 åren, från modellflyg, segelflyg
och motorflyg sedan 1960. Betnktar
sig som civilutbildad men har bl.a.
utbildats vid Ar m6ns Aft illeritlygs-
kola. Han har arbetat vid KSAK:s
segelflygskola p.'r Ålleberg som
firmapiiot - som flygstyrman på
DC-3 i ett charterbolag i mitten av
60 talct mcn anslälldes 1967 vid
Swcdair där han tjänstgör som flyg
kaptcn och flyginstruklör.

Konstfl)gning bö{ade Piene med
redan 1963 då den kände flygvapen-
piloten Käpten Norrbäck grundutbil-
dade honom i Saalr Safir. I bör.1an av
7utälet besökte han Lordon nitigt
för att träna iThe Tiger Club på
Stampe Moth. en klubb med konst-
tlygning som specialitet. 1976 fick
hen stora rycket och tog kortakt med
med de stor.r taivlings- och uppvis-
ningspiloterra i USA. Llar lick en
gedigen utbildning på Pittsfl ygplan.

landningar är loggade i Pierres flyg
degbok över hela v:irlden Lrtom Syd-
amerike. Över 60 olika tlygplanstyper
har han Ilugit. Den nlest klnda tlyg-
ningen rir hans deltagande och plane
ing äv flygslatetien Sverige-Nya
Zeeland med en Lear Jet 35 1980
med 2 svårt skadade patienter som
inte kundc övcrnatta uncl,.r tlarspor
ten. Flygningen gick nonstop mcd
byte av läkare och pilotcr på Si
Lanka och Darwin i Australien dit
besättningen flugit ut i förväg. Dcl är
världens laingsta ambulansflygning,
beskrivcn i Guincss rckordbok.

Flygplanct sonl Pierre rnvänder
här har clLrbbla vingar för maximal
hållfasthet. Dc1 är av typen Pitts
Special som bl.a. vunnit många stora
konstUygtävlingar jorden r unt. Han
har själv vunnit en rad t:ivlingar.

Flygplanet. Pitts S2A special, är
2 sitsigt och godkänt för alla kända
manövrar. vilket kommer alr hcvisrs
om en liten stund. Flyningen som Ni.
kommcr att lå beskådä är nrvckel
cxklusiv. Den har insenting gemen-
samt mcd chxr ter resan eller inrikcs
flygets l,okkerflygplan.

Ga 14,OO
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Du som flyger
hs fötterno på ioden

närdu lecknor en ftirsäl«ring
I ir'iö^åkringar )r biJliga redan [rån bOrjar. Ser d., sedar r"'
atL d- har rvå eller tre lönäkringar ho' os.1.ar.r en hem .

villahem- eller jordbruks) så blir det billigare :indå.
Två försäkringar ger nämligen 7,5 % rabatt på bägge pre-

mierna (eller max 36 kronor styck). Tre eller fler 10 % (eller
mlrr a8 kronor) styck.

Inga konton eIler andra konsrigheter Du får pengarna

Ring ditt lokala ombud Evert \flirfelt i Lekeryd, tel.
036-80294 eller vån huvudkontor, tel. 036-160160.

l8
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Fran e startsträcka pi bara .1(10

meLer skiuler den ivrig till en höJd
pi1 10.0U0 nreter på inindre rin 101)

sekunder. Pi hiijd når .len siD
topphastighet på mer än Mrch 2.
Nrir clen senere lanclar klerar clen
siq I1rcd 500 nreter.
Viggen rir etl [i]ntrslisk precis sonr
dcss pilot friin lcam Viggen.
Kapten Clhrister Hiort som '1)g-
lar'' dcn idrg.

VIGGEN

Clhrister h.1r 2.700 tlvgtimnrlr
vrrav 1.100 på Viggen. I Ia0 är
töctd l9:12 och balrjade l96l i
Flygvrpnet. Hans has air nu F7
Sålenris drir han började lllga AJ
37 \'iggen 1973 och friin slLrlel .rv
1!)7.1 ingår i I cam Viggel.
Filmtom ViggeD klarar Cht ister
av Vampire. A 32 l-arse - Sxxb
l[)5 och några pr opc lle rflygplan.
I Ian air siit och hirr tvii poikar.

l9
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JONKOPINGS
SEGELFLYGKLUBB

Segeltiygklubbcn har sitt eget tlygfä1t, hangar och klubbstuga i Ödestugu
strax ulan[ör Tenhult. Det bijrjade bli 1rångt i luften vicl Axamo i
l-L,ria r i\ -u-t"lcl och i augu-ti l')-0 lunde den ior.ta IanJ 'ingr,r.ke
pa Odestugur5ltet. VJf och .ommJf är aktir it erernr I lu. g;ng rne,l
bl at angelbanor pä I00, 300 och 500 km.
Tack vare idealiska träningsmöjliglreler har klubbens liamgiingar i
skicklighet visat sig i bl a en nordisk mästare och sverige-rnästare både
inclividuellt och i tiomannalag.
Segelllygklubbens mcdJemmar ökar varje å1 och är nu ca l2(l varav
m irnga är kvinror . 1982 skaffade man sig silt 2: a bogserflygplan.
Ar du intresserad av scgeLflygning koitakta Sven-Olof Nilsson
036 61 1 71 eller Jan Claesson 0390 201 81, eller sänd in kupongen så

[år du ytterligare infonnatioi.

Tel

Sand kupongen till Jönköpnrgs Scgclllygklubb, Box 2172. 550 02 Jönköping

e,t fljfimltL l\ nån :

TIiArlI tUCllS
LJI]D & tJI]§
ö.sto"s. 35 Bä 20131,01:0,,05 Jö"köpi"c

lLLl.i /rö tL hennmlq \ 
^ 

ndnd.Q,t,

But Lhen nad löu jntng & uihqtnLng a\)

bådL pno/le/"^ Lona.ll.L ljud & ljM 
^antVi ldr 61,a. LUX^IÄN, CERltrltu UEG^,

TH0RENS, Ailrld PRd, LCdLLyNS, LEti,
(^/LITSSON br,Llp,t..r. -SHURE-.. -.. -.. -



Per Scherdin
som utför detta
hissnande flyg-
proglam är 26 år
och yrkespilot på Swcd
Air i Srockholm.

GESSN A152
AEROBAT

tiil280 kg. Flygplancts marchhas-
lighet är 200 km/tim, topphasrig-
hcten är 300 km/tim. Det staflar
på bara 330 m och vägcr 175 kg.

Ga 14.3O

Pcrs lrr ir kaplen i SAS,lanske
det är därfö1 han tlugit sedan
bernsbcn H:rn var Sverigesyngsta
mcd scselrcrtilikar b3rx t 5 xr
gammal. Redan vid 18 år var
motorcertifikatet klart. per har nu
trafikflygarcertilikat, IIyglärarbe-
vis och certifikat för avancerad
flygning.
Flygplanet Cessna 152 aerobat är
en fö1s1ärkt version av Cessna 152
som är världens mcst anväDda
skolUygplan. PIanet klarar hela
+ 6 g och 3 g:s belasrning. Undcl
upl\ isDingen rr belzlstningen upp
trl + 49 olh 1.3 s. Det rllnebjr
att Pers 70 kilosvikt ibland ökar

SEGELFLYGNING
SK 61 BULLDOGG
MOTORSEGLING
AXAMO FIRECORPS

Ga 14.4*16.00
)l



SVERIGES
MODELLFLYGF ö RBUND

Mode!!flyg
de många möjligheternas sport - där du inte lliir för garn mal men
heller inte är för ung.
För mel inlormation om model flyget på din ort tar du enk as1 kontakt med din
närmaste modellflygklubb.
Adressen får du genom SMFF. Sänd du in ta ongen dagiilSMFFBox10022,
600 ] O NORBKOPING

Sänd nformation om närmaste modelflyoklubb ti l:

Namn Adress

Po,tnr O r

Te Åtder

AB KAFA GULDINDUSTRI
Pr nseryd - 564 00 BANKERYD - Telefon 036/770 BB

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

- Utför legoarbeten -



Ett hett tips,
Norah3000
Den modema vllapaiuan fuån pajca Norrahamma-r

\ 4_- ts
,l
\ 6d.. 

..1

a Eldas utan omställning med olja eller fasta
branslen (ved och koks r

O..", uur,. " .*ed - p"oor sor -r.ua o'..ooho.
O Sep"." " -lo. -"de ;ö. o 1., o h dsto oron-len.
O ,\o-" 1 O0O 1 "n -tdas n Åd ho ,In-ro"r"o.
a Ger 501; längre brirmhd än de flesta andrar,oandepanor 

PARCA
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Btl BATI
KOOPEBAIIU BOSIADSRATI

HSB Jönköpings län
Kungsgatan 16, 552 56 Jönköpinq
Tel. 036-16 52 00

LOKALKONTOR
NÅsSJÖ
EKsJö
VETLANDA

te1.0140/106 74
tel. 037o/138 98
tel,0371/110 98

tel. O38O/180 60 TBANÅS
tet.o381l1o755 VÅBNAI\40
ie1.0383h2595 GISLAVEo

rdt Hallraans GIas
Wl,: osäiäää'ro

Oxtorgsgatan 20, Jönköpin g

21



FLYG GARNA uppe bland molnen.. . ..

MEN NAR DU SKALL BYGGA. . . . .

I dubbcl bemärkelse. Bo på marken o.h
kalkylcrå lordnär,r Det är dcn nyktra fi
lnsoliso.r drivii oss på A.ebyhus n:ir!i
u.dcr ärens lopp uiveckla! svenskarnas
dnskehus, och sonr vari! så lyckosam ati
l.i mitt uppe idcn s k (byggkrisen( ku.
nat öka hustilh,erk.ingen

Vad Du än har på Din anskelista tror vi
aii l)u hiltar Ditt önskehus i Anebyhus
katalogen. Förutom hus lnnehåller den
också ny(ig infonnailon om ekonom,
cnereisparande, självb),sse osv Och Du

Skicka mig Önskelisran/LaralogeD.
Har tomt ! Står i tonrkö tl
Såknar tomt n Kontaktamrg L-

q dr'

Postnr....... Posrrdress

Kuponsen skick.s tilL Anebyhus,
578 00 Aneby T.lcfon 0380/,10,1

N4arknädsavdclninsen
1)0

25



'1t L r-Lca;Lai

Nu hittar du oss på Erik Dahlbergsg.2.
Bara 200 m från Rosen och med avqifls-
fri parker ng på gatan ulanlör but ken.
Fyllnngen lirar vi med att ge dg
special-demonslralioner pa ABC 800
och prooram för olika kontorsrutiner. Så
varför inte titta in en stund? Vi har öppel
mellan I och 18.

D atorh andl ar na ie am fiO.

»R
EN

Del är hos oss du kan köpa marknadens ledande

smådatorer - ABC 80 och ABC 800 Vi hjäperti
med va av ulrustn fg och program Erbjuder bäsla
finans eringen. Svarar 1ör utbidningen. Klarar al

tekn sk service Och vi ser t I att du b ir konli.
nuerlgt nformerad om vad som fränder
påmarknaden 

R#ylaa

flyttat.x\
___t:t-t [] l/

rptK taHLBeRGsGilEi 1 
, /'- --::) | /-1 .:/ /

(UNGSGATAV " /
Eslqt--_l 7 /

trl4tz

Erik Dahlbergsgalan
Huskvarna
Tel. 036/13 03 10

häP,r

2,

Å,.1:r:l:r :lt,lt,l"iiE EtrL
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