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Boken om F B:s J 34:or
Boken om Hawker Hunter vid
Barkarby-f1otti Ijen F 8 under
delar av efterkrigsårens 50
och 60-tal blir till en intressant
och givande läsning, trots att
den är koncentrerad till flyg
planets existens vid bara ett
flygförband. Men det är natur
ligt, då författaren Sune Blom
qvist ägnat sitt yrkesverksam
ma teknikerliv just där. Flyget

blev hans bästa kompis - bo
ken är ett bra bevis härpå. Den
1OO-sidiga bildunika boken re
kommenderas och kan erhållas
genom att sätta in 224 kr (in
kluderar fraktporto) på p-giro
47 31 77-4. Ange: F 8 bok
kommitte, c/o Sune Blomqvist
som betalningsmottagare.
•
.I Ch

SUNE BLOMQVIST
~

r,

GRArrlS
säger redaktionen till PETER LIAN DER till priset för årets
bästa flygbild "Best of the Best" i en årlig internationell fo
totävling med världens bästa flygfotografer som deltagare.
Tävl i ngen arrangeras av världens kanske mest ansedda
flyg- och rymdtidskrift, den amerikanska Aviation Week &
Space Technologi. Resultatet publicerades i december
numret (18-25/95). En härlig julklapp till Peter; fotografen
som FlygvapenNytts läsekrets väl känner genom sitt flitiga
"medarbetarskap" på våra artikelsidor. - Att segrarbilden
har ett marint motiv visar bara Peter Lianders stora Försvar
smaktsintresse. God forts "Lia"!
•
.I Ch

Bäst i golf 1995

Flygsurfa på Internet

1995 års upplaga av flygva
penmästerskapet i golf genom
fördes i augusti på Linköpings
Golfklubbs utmärkta bana. För
arrangörskapet svarade överste
löjtnant Jan Godin med stöd av
personal ur FTC (Flygvapnets
Taktiska Centrum) och F 16 M.
För första gången sedan
mästerskapetsstarten
1957
genomfördes tävlingen i en
herr- och en damklass. Och
här serveras resultaten.

Via knappen NETSEARCH
i Netscape viewer kan man
söka efter en viss informa
tion.
Försvarsmakten har adress:

http://www.mil.se/FM/
DOD (Department of De
fence) har adress:
http://www.dtic.dla.mil/defe
nselinklindex.html. - Däri
från kan man länka vidare
till de övriga myndigheterna.
USA Air Force Webadress:
http;/Iwww.dtic.dla.mil/air
for celinklpa/index.html.

Damklass open
1) Kn Hansen
F 15 170 slag
2) Kn Ahlqvist
F 16 202 slag

N o rthro pi Mc Do n n e II
Douglas n-23 har adress:
http://www.ece.ufl.edul-hs
inhow.

Open (par=142)
1) Fk Klarqvist
F 10 158 slag
2) Kn Ljunglöf
FKS 161 slag
3) Kn Björnehag F 7 162 slag

Aviation & Technology
sidan med många länkar
har adress:

Hep
1) Kn Rådeström F 16 143 slag
2) Ljunglöf
FKS 145 slag
3) Fk Klarqvist
F 10 146 slag

http://www.singnet.com.sgl
-colnahltech.htm.
J-O Newborgs hemsida
SAAB JAS 39 information
har adress:
http://www.algonet.se/- ne
wborgljas39/jas39.htm .

Good Luck! friends and fre
aks!
FlygvapenNylt nr 1196

I

Lagtävling (tremanna)
1) F 16 lag 1: (H Gebhart, L
Johansson, M Johnsson)489 slag.

2) F 10 lag 1: (R Sjunnesson, K
Svensson, S Klarqvist) 498 slag.
3) F 15 lag 1: (B Hansen, J Ols
son, G Nygren)
51 2 slag
73
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