
Halmstads stolthet Flygvapnets Halm
stadsskolorIF 14 fyller 50 år. Det 
kommer att firas med en stor jUBI
LEUMSFLYGDAG på F 14 sönda
gen den 21 augusti. Godbitar 3
na i flygdagsprogrammet kom Till JUBILEUMS

FlYGDAGENmer att vara: 
kommer 

- för 
första 

gången 
i Flygvap-J.. slorl upplagd MARK· 	 nets 68I~:TSTÄLLNING med så åriga histo

väl det modernaste ria - en ut
som finns av flygma ländsk flyga t
teriel som uppställ- traktion - den 
da stridsflygplan, mycket kända och 
som publiken berömda flygupp
får tillfälle att visningsgruppen RED 
se både utan ARROWS från RAF 
och innan. och Storbritannien. 

Piloterna i de nio röda 

brittiska Hawk-flygplanen 


kommer att visa upp sina flyg

konster över F 14-fältet i nästan 


en halv timmes lång manöver

skicklig och färggrann flyguppvis


ning. 

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA! Grindarna 
En två timmars hisnande FlYGUPPVIS slås upp kl 09.00. 

NING där svenska piloter visar sin skicklig
het i lufthavet med svenska stridsflygplan - J 35 Inträdet är 20 kr för alla som är en meter 

Draken, AJ/JA 37 Viggen, SK 60 ("Team 60" från eller längre. Parkeringsavgift för bil är 20 kr. 

Ljungbyhed). Det goda vädret bjuder vi på! 


JUBILEUMSBOK 1944 - 94 

Om KUNGLIGA HALLANDS flYGKÅRBoken beskriver F 14:s SO-åriga historia och utveckling i en intres

(1961-1972 ) 
sant, spännande och roande kavalkad över de tre F 14-epokerna: 

Dels från flottiljtiden, då den lilla landsbyn Mickedala förvandlaOm 


flYGVAPNETS HALMSTADSSKOLOR
des från en lätt slumrande idyll till Hallands egen flygflottilj med (1972-) 


prägel av flygmotorers sång och flygfolks snabba vardag; dels från 
 ,. Flygvapnels Sambands- och Stabstj änst

tiden som flygkår, då verksamheten vid Fes i Västerås fördes över, sko la, FSS • Flygvap nets Basb efä lskola, 


Ba S • Flygvapn ts Tekn iska Sku l , FTS 
och blev embryot till dagens moderna intensiva verksamhet som • Flygvapnets M a rktelet k ni ska Skola, 
Flygvapnets största utbildningsorganisation. Här ett rubriksamFMTS * F l ygvapnet~ Officershögsko l , 

FO HS' Bas - Sem per G rad u A nlemandrag: 	 ,. H unden - m än n iskans bästa viin" PR I
MUS U tveck li ngscentru m ,. Från 4. div i 
sion t i ll UIS-b ata ljön ,. Stö dproc!uktio n ,. 
Fr iv ill ig i försvar 'l • Idro tt ,. Demokra ti ' 

Om Förba ndets ans ikte • F l y~vapnet5 M usikkar i H alm stau * Trad i l'io
KUNGLIGA HALLANDS flYGflOTTILJ (19 44-1 961) n r och m in nen f:- 14 chefer ~ r 14 fl ygpl an . 

,. En f lo ttilj b l i r till ' Flo tt il j en och bygd en" Flo ttilj ens uppbygg Jubileumsbokens pris är 190 kr, Beställningar och frågor kan 
nad ,. Flygtjänsten ,. Bomb- och skjutmå l ,. Flygledning ställas till kapen Björn Steinmarck, tel: 035-15 20 36. 
,. V äderlekstj änst ., M ännen p å marken * Ö v ni ngsvl'r \..sa m h t ,. Adressen är: FLYGVAPNETS HALMSTADSSKOLOR F 14, Box 
Fl y gbu ll er " N ed läggni ng. 5 16,301 80 Halmstad. 
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