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Våra  reseledare 2017 
Har  Du  frågor om  detaljer i  resan? Kontakta då   reseledaren: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Börje Thelin 
biitii@telia.com 

070 610  90 80 

Kartans gröna prickar 

visar reseprogrammets 

huvudresmål medan de 

gula visar platser som 

besöks på vägen till eller 

från resmålet. Vit prick 

anger vid pressläggningen 

genomförd resa. 

Gabriella Blomquist 
gabriella-blomquist@tele2.se 

070 761 49 14 

Per-Olov Bortas 
po.bortas@gmail.com 

070 778 27 35 

Lasse Cedwall 
larscedwall@live.se 

070 634 33 00 

Anna Palmer 
palmair35@hotmail.com 

070 767 07  94 

Lasse Wissing 
lars.wissing@comhem.se 

070 630 60 43 

Karl-Axel Waplan 
ka@waplan.se 

070 510 42 39 

VIKTIGT! Besök föreningens hemsida 

för utförligare beskrivningar av resorna 

samt för uppdateringar av program och 

eventuella ändringar! 

För att få absolut senaste information 

om våra resor och aktiviteter, följ oss på 

Facebook! 

Behöver du trans- 

port till och från 

Västerås-Hässlö? 

Markera  detta  när 

du bokar din resa så 

försöker vi samordna 

marktransporten! 

 

mailto:biitii@telia.com
mailto:gabriella-blomquist@tele2.se
mailto:po.bortas@gmail.com
mailto:larscedwall@live.se
mailto:palmair35@hotmail.com
mailto:lars.wissing@comhem.se
mailto:ka@waplan.se
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Sammanställning  resor 2017 

Resa/Destination Dag/datum Flight nr sida 

Visby, Almedalen – Flygets dag Tisdag 4 juli 13 10 

Duxford – Flying Legends, via Ängelholm Lör-mån 7–10 juli 14/14 A 10 

Falköping, Flyg- och Motordag Lördag 29 juli 15 11 

Falköping, rundflygning Lördag 29 juli 15 A 11 

Karlskoga, Rudskoga teknikdag Söndag 30 juli 16 11 

Karlskoga, rundflygning Söndag 30 juli 16 A 11 

Kętrzyn (Rastenburg), Masurien, Polen Fre-sön 4–6 augusti 17 11 

F 21 Luleå, Försvarsmaktens huvudflygdag Fre-sön 25–27 augusti 18/19 12 

F 21 Luleå, rundflygning Lördag 26 augusti 18 A 12 

F 7 Såtenäs Onsdag 30 augusti 05 12 

Örebro flygdag Lördag 2 september 20 12 

Örebro, rundflygning Lördag 2 september 20 A 12 

Nyköping Flyg- och motordag Söndag 3 september 21 13 

Nyköping, rundflygning Söndag 3 september 21 A 13 

Karlskoga, besök hos aviatör Dan Borgström Torsdag 7 september 27 14 

Karlskoga Rundflygning Torsdag 7 september 27 A            14 

Skagen Lör-sön 9–10 september 22 13 

Peenemünde, via Ängelholm Fre/sön 15–17 september 26 13 

Åland, Skördefest Lördag 23 september 23 14 

Mälarrunda och Flygspaning Lördag 30 september 24 14 

Bunge och norra Gotland Datum och flygnummer ej fastställda 14 

 
Regler  och förut- 

sättningar för våra 

flygningar 2017 

 
Bokning 

Boka genom vår hemsida eller per 

telefon: 08-29 50 33, onsdag och 

fredag kl 11-14 

När en resa är fulltecknad skapas 

en väntelista. Vid avbokningar 

fyller vi på passagerarlistan från 

väntelistan. 

För att bokningarna ska gå snabbt 

– tänk på att vi vill ha följande 

uppgifter: 

• Ditt medlemsnummer 

• Önskemål om enkel- eller 

dubbelrum, kost och eventuellt 

personnummer 

• Fast och mobilt telefonnummer 

• E-postadress 

• Din vikt 
 

Betalning 

Resan ska vara betald 14 dagar 

innan avresa, dock gäller betal- 

ning 30 dagar innan avresa vid 

utlandsresor. Betalning görs på bg 

245-5657, glöm inte ange namn 

 

 
på resenär/resenärer samt resans 

nummer och namn. Betalning kan 

även göras på vårt servicecenter 

Bromma flygplats. 
 

Avbokning 

Vid avbeställning senare än 30 da- 

gar före avresan, men tidigare än 

14 dagar före avresan återbetalas 

50 % av resans pris. Vid avbe- 

ställning senare än 14 dagar före 

avresan ska resenären betala fullt 

pris för resan dvs. återbetalning 

görs inte. I fall av sjukdom, gäller 

egen försäkring. 
 

Försäkringar 

Passagerare som flyger med Daisy 

är försäkrade i försäkringsbolaget 

Marsh. I princip gäller samma 

villkor som gäller för resor med 

charterflygbolag. Varje passage- 

rare är sålunda försäkrad för en 

miljon kronor och har en bagage- 

försäkring. Betalar man resan med 

kreditkort, ger en del kortföretag 

ett visst skydd. 
 

Force  majeure 

Föreningen har inte ekonomi som 

tillåter att föreningen bekos- 

tar passagerarnas hemresa om 

 

 
flygplanet skulle bli stående på 

en avlägsen flygplats på grund av 

tekniska fel eller andra orsaker 

utanför föreningens kontroll. 

Föreningen  gör  då  vad  den  kan 

för att medverka till passagerarnas 

hemresa, men se till att du har 

kontanter, betal-, eller kreditkort 

för att själv bekosta din hemresa 

med annat färdmedel. Kontrollera 

med  ditt  eget  försäkringsbolag 

vad som gäller. 
 

Inställda flygningar 

Huvudsyftet med våra flygningar 

är att erbjuda en trevlig flyghis- 

torisk upplevelse. Om inte detta 

kan uppnås, till exempel på grund 

av dåligt väder, kan flygningar 

inställas eller uppskjutas, ofta 

med kort varsel. Resa kan även 

komma att ställas in då allt för få 

medlemmar bokat en resa. Betald 

resa återbetalas. 
 

Vem  får  flyga med? 

För att få flyga med Daisy krävs 

medlemskap i Flygande Veteraner. 

Barn till och med 12 års ålder får 

medfölja vuxen medlem utan att 

själv vara medlem. Full avgift för 

flygningen måste dock betalas. 

 

 
Bagage 

Resande får medföra bagage om 

högst 8 kg. 
 

Incheckning 

Inställelse ska ske på anvisad 

flygplats en timma före avgång. 

Utgång för transport till planet 

sker ca 30 minuter före avgång. Vi 

har inte möjlighet att vänta på den 

som kommer för sent. 
 

Säkerhetsrutiner 

De ökade internationella sä- 

kerhetskraven på flygplatserna 

påverkar även vår verksamhet. 

Daisys passagerare kan räkna med 

att passera flygplatsernas säker- 

hetskontroller. Allt bagage räknas 

som handbagage när vi flyger med 

Daisy. 

Lämna knivar, saxar och liknande 

hemma. Vätskor inklusive parfym 

och smink som krämer och tand- 

kräm får innehålla: Högst en dl 

vardera och allt måste förvaras i  

en liten plastpåse som kan erhållas 

på flygplatser. Påsen ska visas upp 

vid passering av säkerhetskon- 

trollen. 
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Ronneby, via Linköping Årets Nostalgia Festival 1 juli 2017 
 

Nostalgia Festival är en gemen- 

sam tillbakablick för alla som 

gillar karaktärsfulla fordon från 

förr. Vackra gamla träbåtar, 

motorcyklar och mopeder 

med klädsam patina, A-Fordar 

och GT-Mustanger. De får alla 

utrymme på Nostalgia Festival i 

Ronneby Brunnspark. 

Festivalen bjuder inte bara 

på fordon utan även storsla- 

gen underhållning som musik, 

tävling samt defilering. I den 

idylliska parken, med anor från 

1700-talet, arrangeras också 

en stor veteranmarknad. 

Evenemanget, sommarens 

stora nostalgitripp, lockar tiotu- 

sentals besökare till Ronneby. 

Karta över området och annan 

information hittar du på festiva- 

lens hemsida: 

www.nostalgiafestival.se 

Under Daisys besök i Ble- 

kinge görs en medlemsflygning 

från Kallinge flygplats. 

Utförlig information om 

resan och senaste nytt om 

rundflygning på vår hemsida: 

http://flygandeveteraner.se 

OBS! Via Linköping för att ta 

upp passagerare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rundflygning Ronneby 

Flight  12 A 
Avresa: Lördag 1 juli 

Avgångstid Kallinge: Mitt på 

dagen. Exakt tid och plats för 

avgång på hemsidan liksom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
direkt till de passagerare som 

bokat plats. 

Kostnad för resan: 500 kr 

Tillkommer: Medlemskap i 

Flygande Veteraner 

 

Visby Almedalsveckan och Flygets dag 4 juli 2017 

Dagen kallas Flygets Dag och 

inget vore väl naturligare än 

att visa upp Daisy för flygfolk, 

politiker, beslutsfattare och 

icke minst gutarna. Flygande 

Veteraner har tidigare repre- 

senterats på plats tillsammans 

med SFF och andra kulturbära- 

re från båt-, bil-, buss- och järn- 

vägssällskap – en möjlighet att 

göra vår röst hörd i nätbruset! 

 

 

Det blir en dagsutflykt med 

möjlighet till egna strövtåg och 

att studera myllret av tyckare 

och förståsigpåare samt en 

och annan sakkunnig. Gotta er 

åt ett glas gotlandsdricke 

och ta en saffranspannkake till 

kaffit. Utförlig information om 

resan finns på hemsidan: 

http://flygandeveteraner.se 

 

 

 

En av årets höjdpunkter! Missa 

inte tillfället att besöka Duxford 

och se Flying Legends samt att 

flyga Daisy till eller från detta 

fantastiska evenemang. Denna 

resa innehåller nästan allt för 

den som är intresserad av his- 

toriskt flyg. I resan har vi, för- 

utom evenemangen i Duxford, 

planerat besök på RAF-museet 

Hendon utanför London 

(www.rafmuseum.org.uk/lon- 

don) och flygmuseet i Lelystad i 

Holland, www.aviodrome.nl. 

Nyhet!  Denna resa genom- 

förs som enkel resa med Daisy 

ena sträckan och reguljärflyg 

den andra. Möjlighet erbjuds 

att påbörja eller avsluta 

resan med Daisy i Ängel- 

holm. CAB-Resor bistår med 

arrangemang i England och 

marktransporter där. 

Resedetaljer på vår hemsida: 

Duxford Flying Legends, via Ängelholm, 7–10 juli 2017 

http://flygandeveteraner.se 

och www.cab-resor.se 

Endast plats på returflyg- 
ningen med Daisy återstår! 

 

 

Resfakta 
Utresa med reguljärflyg, 

återresa  med  DC-3 Daisy 

Flight 14A 
Avresa: Fredag 7 juli, på 

morgonen med reguljärflyg 

från Arlanda, Landvetter eller 

Kastrup till London. 

Återresa: Måndag 10 juli 2017 

Åter i Ängelholm: c:a 17:00 

Åter i Västerås: c:a 20:00 

Reseledare: Karl-Axel Waplan 

Kostnad för resan: 14 300 kr 

Ingår: Resa med Daisy och 

reguljär flyg, hotell inklusive 

frukost och middag alla dagar, 

busstransporter, museibesök 

samt inträde på Duxford. 

Resfakta 
 

Avresa: Lördag 1 juli 

Avgångstid Västerås: 08:30 

Avgångstid Linköping: 09:30 

Åter i Linköping: ca kl 17:00 

Åter i Västerås: ca kl 18:30 

Reseledare: Karl-Axel Waplan 

Kostnad: 4 100 kr från Västerås, 

3 900 kr från Linköping 

Ingår: Busstransport, inträde 

till Nostalgia-festivalen samt 

lunch med dryck i VIP-tältet. 

Resfakta 

 
Avresa: Tisdagen 4 juli 

Avgångstid Västerås: 08:30 

Åter i Västerås: c:a 19:00 

Reseledare: Lars Cedwall 

Kostnad för resan: 2 100 kr 

Tillkommer: Marktransporter 
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Ett fulladdat heldagsevene- 

mang för alla smaker med 

flygplan i luften och klassiska 

fordon av alla slag på marken! 

Förra årets besök var mycket 

uppskattat av resenärerna – 

så följ med i år! Det kommer 

att finnas c:a 1 500 klassiker 

 

 
 

ar och rundflygningar. Daisys 

resenärer från Västerås bjuds 

på lunch och kaffe. 

En rundflygning planeras 

från Falköpings flygplats denna 

dag. På låg höjd flyger vi över 

den sommarfagra Falbygden. 

Ett minne för livet – ta med 

Falköping Flyg- och motordag 29 juli 2017 

utställda: bilar, motorcyklar, 

traktorer, militär- och rädd- 

ningsfordon samt mopeder. 

Det är också marknad, olika 

uppvisningar, tivoli, utställning- 

kameran! Berätta gärna för 

dina vänner om möjligheten till 

rundtur. Nyblivna medlemmar 

embarkerar och väljer plats 

först. Vi försöker flyga flera 

turer men antalet platser är 

begränsat, så boka i god tid. 

Utförlig information om 

resan och senaste nytt om 

programmet på hemsidan: 

http://flygandeveteraner.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karlskoga Rudskoga teknikdag– för hela familjen! 30 juli 2017 

Teknikdagen i Rudskoga har 

utvecklats till en stor familje- 

dag som drar 4 000 besökare. 

Här finns många paviljonger 

och tälttak för hantverkare och 

serveringen. 

Här har också barnen roligt. 

De får prova på arbetet hos 

hantverkare, uppleva djur med 

mera – alltså göra något “på 

riktigt”. 

En liten kvalitetsmarknad 

finns det också med hemod- 

 

 

lade produkter. 2017 är temat 

Transporter. Då blir så att säga 

Daisy drottningen på verket – 

hoppas arrangören som också 

meddelar att Teknikdagen i 

Rudskoga ej kan beskrivas 

– den måste upplevas! Se 

www.rudskoga.se för mer info. 

En rundflygning planeras 

från Karlskoga. 

Utförlig information om 

resan och rundflygningen på 

Flygande Veteraners hemsida. 

 

Kętrzyn (Rastenburg) Masurien, Polen 4–6 augusti 2017 

Kętrzyn (på tyska Rastenburg). 

Vår guide  Jadwiga från tidi- 

gare resor har lovat ställa upp 

för oss. Hon känner oss väl vid 

det här laget, en garanti för att 

den planerade bussutflykten 

tar oss till intressanta mål. 

I Kętrzyn bor vi på det nya 

Koch Hotel, det ursprungliga 

har sålts och byggts om till 

bostäder. Vi delar hotellet med 

ett följe bröllopsgäster, vilket 

kan bli en extra attraktion. 

 

 
 

Vår polske välgörare Stanislaw 

Tolwinski har i år igen bjudit in 

oss att delta i Masuriens Årliga 

Flygdag, där vi förväntas göra 

ett par överflygningar av upp- 

visningsområdet och närvara 

vid den kvällskryssning på de 

 

 
 

masuriska sjöarna som han 

och turistnäringen på orten 

arrangerar för flygdagsdeltagar- 

na, till vilka vi hör. Under vis- 

telsen på plats gör vi utflykter 

i det gamla Ostpreussen, tittar 

kanske på Varglyan utanför 

En tur till kringliggande 

städer är under planering, och 

orgelspelet i Święta Lipka är 

ett      måste. 

Tanken är att vi skall hinna 

med att hälsa på våra vänner i 

Kaunas på den mindre flygplat- 

sen som är döpt efter Litauens 

största flyghjältar, Darius och 

Girėnas. Det blir tillfälle att be- 

söka flygmuseet och att inta en 

speciell sorts öl kallad Pilot. 

På båda destinationerna är 

vi väl sedda efter vårt kontakt- 

byggande genom flera resor. 

Efterhand som programmet 

växer fram i samarbete med ar- 

rangörerna kommer hemsidan 

att uppdateras: 

http://flygandeveteraner.se 

Resfakta 

 
Avresa: Lördag 29 juli 

Avgångstid Västerås: 09:00 

Åter i Västerås: c:a 17:30 

Reseledare: Börje Thelin 

Kostnad för resan: 2 200 kr 

Ingår:  Lunch och kaffe 

Rundflygning Falköping 

Flight 15A 
Avresa: Lördag 29 juli 

Avgångstid Falköping: Mitt på 

dagen. Tid och plats för av- 

gång på hemsidan och direkt 

till bokade passagerare. 

Kostnad för resan: 500 kr plus 

medlemskap i föreningen. 

Resfakta 

 
Avresa: Söndag 30 juli 

Avgångstid Västerås: 09:00 

Åter i Västerås: c:a 17:00 

Reseledare: Per-Olof Bortas 

Kostnad för resan: 1 400 kr 

Ingår: Busstransport 

Tillkommer: Lunch 

Rundflygning Karlskoga 

Flight 16A 
Avresa: Söndag 30 juli 

Avgångstid: Mitt på dagen. 

Exakt tid och plats för avgång 

på hemsidan. Meddelas även 

direkt till passagerare som 

anmält sig. 

Kostnad för resan: 500 kr 

Tillkommer: Medlemskap i 

Flygande Veteraner 

Resfakta 

 
Avresa: Fredag 4 augusti 

Avgångstid Västerås: 08:00 

Återresa: Söndag 6 augusti 

Åter i Västerås: c:a 17:00 

Reseledare: Lars Cedwall 

Kostnad för resan: 7 000 kr 

Tillkommer: Kost och logi, 

eventuella inträden samt an- 

del i transportkostnader. 
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F 21 Luleå Försvarsmaktens huvudflygdag 25–27 augusti 2017 
 

Försvarsmaktens flygdag 

genomförs i år på F 21 Kallax 

utanför Luleå. Daisy kommer 

att delta i denna uppvisning. 

Den långa flygsträckan gör att 

Daisy flyger till Luleå dagen 

innan flygdagen och åter dagen 

efter. Vid utresan mellanlandar 

vi på Midlanda. På vägen hem 

planerar vi att besöka Söder- 

hamn/F15 Flygmuseum. 

Resan genomförs som två 

enkelresor. Antingen flyger 

du Daisy båda vägarna eller 

endast den ena. Sedan väljer 

du själv annat färdsätt för den 

andra sträckan. 

Information om flygdagen 

www.forsvarsmakten.se/sv/ 

aktuellt/uppvisningar-och-eve- 

nemang/forsvarsmaktens-hu- 

vudflygdag-2017 

Utförlig information om resa 

och rundflyg på hemsidan: 

http://flygandeveteraner.se 

Ur det preliminära programmet: 
F/A-18 Hornet 
SK 16 Harvard 
P-51 Mustang 
SK 60AU 

J 29 Tunnan 

J 32 Lansen 
J 35 Draken 
Su-29 med rök 
F-18 Hornet 

HKP 14/HKP 16 

AJS 37 Viggen 

JAS 39 Gripen 
Team 60 
DC-3 start 

Formation sex av Saabs jetplan 
 

 

F 7 Såtenäs Skaraborgs flygflottilj 30 augusti 2017 
 

Vi landar med Daisy på en 

aktiv flygflottilj och gör där ett 

unikt studiebesök. På F 7 finns 

Försvarsmaktens centrum för 

utbildning av JAS 39 Gripen- 

piloter samt verksamhet kring 

transport- och specialflyg. 

Under sin tid som militärt 

transportflygplan var för övrigt 

Daisy – då kallad Cesar 76 – 

under en period baserad på 

F 7, vi besöker alltså ett av vårt 

flygplans tidigare hem! 

Förutom studiebesök på 

flottiljens huvuddelar kommer 

vi även att få möjlighet att be- 

söka Swedish Historic Flights 

unika samling – bara det värt 

en resa. 

 

Vidare får vi se förbands- 

museet. Lunch intages på 

mässen. 

Detaljerat program om 

studiebesöket publiceras på 

Flygande Veteraners hemsida 

innan flygning, liksom övrig 

information om resan: 

http://flygandeveteraner.se 

 

Örebro Flygdag 2 september 2017 

Örebro Flygdag 2017 arrange- 

ras av Örebro flygklubb i samar- 

bete med Örebro Airport. 

Programmet för årets flygdag 

är fortfarande inte fastställt. 

Se arrangörens hemsida 

www.orebroflygdag.se 

Utförlig information om 

flygdagen och senaste nytt 

om rundflygning på Flygande 

Veteraners hemsida: 

http://flygandeveteraner.se 

Resfakta 

 
Avresa: Fredag 25 augusti 

Avgångstid Västerås: 11:00, 

utresa via Sundsvall 

Ankomst Luleå: c:a 15:00 

Reseledare: Karl-Axel Waplan 

Kostnad enkelresa: 2 500 kr 

Tillkommer: Kostnad återresa. 

Rundflygning Luleå 

Flight 18A 
Avresa: Lördag 26 augusti 

Avgångstid Kallax: Efter avslu- 

tat flygdag. Tid och plats för 

avgång meddelas passagerar- 

na samt visas på hemsidan. 

Kostnad: 500 kr 

Tillkommer: Medlemskap i 

Flygande Veteraner 

Resfakta 

 
Avresa: Söndag 27 augusti 

Avgångstid Luleå: 10:00, 

återresa via Söderhamn 

Åter i Västerås: c:a 17:00 

Reseledare: Karl-Axel Waplan 

Kostnad enkelresa: 2 500 kr 

Tillkommer: Kostnad utresa. 

Resfakta 

 
Avresa: Onsdag 30 augusti 

Avgångstid Västerås: 08:30 

Åter i Västerås: ca 17:30 

Reseledare: Karl-Axel Waplan 

Kostnad för resan: 2 400 kr 

Tillkommer: Lunch 

Resfakta 

 
Avresa: Lördag 2 september 

Avgångstid Västerås: 09:00 

Åter i Västerås: c:a 17:00 

Reseledare: Per-Olof Bortas 

Kostnad för resan: 900 kr 

Tillkommer: Lunch 

Rundflygning Örebro 

Flight 20A 
Avresa: Lördag 2 september 

Avgångstid: Mitt på dagen. 

Exakt tid och plats för avgång 

på hemsidan. Meddelas även 

direkt till passagerare som 

anmält sig. 

Kostnad för resan: 500 kr 

Tillkommer: Medlemskap i 

Flygande Veteraner 
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http://www.forsvarsmakten.se/sv/
http://flygandeveteraner.se/
http://flygandeveteraner.se/
http://www.orebroflygdag.se/
http://flygandeveteraner.se/
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Nyköping Flyg- och Motordag 3 september 2017 
 

  
 

 
F11 Museum vid Stockholm 

Skavsta flygplats arrangerar 

åter en Flyg- & Motordag. På 

programmet står Spitfire, Tiger 

Moth, Vampire, Saab Safir, 

 

 
Saab B 17, helikoptrar och 

modellflyg med mera. Daisy 

kommer att medverka i flyg- 

programmet – liksom många 

häftiga veteranfordon: 

bilar, mc, traktorer och annat. 

En rundflygning kommer 

att göras från Skavsta denna 

dag, en fin tur över Sörmland. 

Berätta för dina vänner om 

möjligheten till rundtur. Som 

vanligt får nyblivna medlem- 

mar gå ombord först och välja 

plats. Vi försöker flyga flera 

turer om efterfrågan finns. 

Utförlig information om resa 

och rundflygning på Flygande 

Veteraners hemsida: 

http://flygandeveteraner.se 
 

Höstdagar i Skagen 9–10 september 2017 

Vad går upp mot en sensom- 

mardag på det vackra Skagen? 

Vi njuter av scenerierna där 

de två haven Skagerack och 

Kattegatt möts. 

Här finns Skagen-museet 

med många av Skagenmålar- 

nas verk. Vi kan fördjupa oss i 

bygdens historia på hembygds- 

museet. Staden har gott om 

gallerier och utställningar med 

 
 

konsthantverk samt många 

butiker och trevliga restau- 

ranger. Man kan även besöka 

militärhistoriska platser som 

Skagen Bunker Museum. Fler 

sevärdheter hittar du på www. 

tripadvisor.se, sök på Skagen. 

På kvällen äter vi en gemen- 

sam middag på en gemytlig 

dansk restaurang. Dagen efter 

finns tid för shopping och lunch 

före hemfärd med Daisy. 

Flygresan bjuder på vackra 

scenarier via Göteborg till 

Sindal i Danmark. 

2015 års Skagenresa slog 

rekord i kvinnliga deltagare – 

kan rekordet slås i år? 

 

Peenemünde och Polen, via Ängelholm 15–17 september 2017 

Direkt efter landningen i 

Peenemünde besöker vi plat- 

sen där Gustav II Adolf 1630 

landsteg med 14 000 soldater. 

Vi gör en rundtur i området där 

Hitler etablerade den enorma 

och delvis bevarade anlägg- 

ningen åt tyska krigsmakten år 

1936. Här arbetade tusentals 

forskare, tekniker, ingenjörer 

och byggnadsarbetare. 

Det var här Wernher von 

Braun utvecklade vedergäll- 

ningsvapnen V1 och V2. Hela 

 
Följ med på en nostalgiresa till 

ön Usedom i Tyskland och Swi- 

nemünde i Polen. Där deltar vi 

i en kulturhistorisk resa med 

en svensktalande guide. 

området var stängt 1936–90. 

Under Kalla kriget använde 

dock ryssarna flygplatsen, 

hamnen och kraftverket. 

Vi fortsätter till Johan Ox- 

enstiernas slott Mellenthin. Vi- 

dare till Hangar 10, en jaktbas 

under kriget (http://hangar10. 

de). Vi besöker även en bunker 

i Swinemünde i Polen, samt 

stadens fantastiska marknad. 

Sista dagen ägnas åt Wolgast, 

Petrikyrkan och kärnkraftverket 

i Greifswald. 

Övernattning på Ostsee hotel 

Ahlbeck **** i Ahlbeck. 

Lokal arrangör CAB-Resor, 

www.cab-resor.se 

Resfakta 

 
Avresa: Söndag 3 september 

Avgångstid Västerås: 09:30 

Åter i Västerås: c:a 17:00 

Reseledare: Börje Thelin 

Kostnad för resan: 1 100 kr 

Rundflygning Nyköping 

Flight 21A 
Avresa:   Söndag 3 september 

Avgångstid: Mitt på dagen. 

Meddelas de bokade passage- 

rare samt på hemsidan. 

Kostnad för resan: 500 kr 

Tillkommer: Medlemskap i 

Flygande Veteraner 

Resfakta 

 
Avresa: Lördag 9 september 

Avgångstid Västerås: 09:00 

Åter i Västerås: Söndag 10 

september, c:a 17:00 

Reseledare: 
Gabriella Blomquist 

Kostnad för resan: 3 700 kr 

Tillkommer: Hotell, 

marktransporter och måltider 

Resfakta 

 
Avresa: Fredag 15 september 

Avgångstid Västerås: 08:30 

Avgångstid Ängelholm: 11:30 

Återresa: Sönd 17 september 

Åter i Ängelholm: ca kl 17:15 

Åter i Västerås: ca kl 20:00 

Reseledare: Karl-Axel Waplan 

Kostnad för resan: 12 650 kr 

Ingår: Sightseeing, transporter, 

hotell och måltider inkl dryck- 

er. Tillägg enkelrum 1 000 kr. 

Bokning senast 1 augusti! 
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Skördefest på Åland 23 september 2017 
 
 

 
Folkfest på den Åländska 

landsbygden!  Skördefesten 

på Åland erbjuder nyskördade 

grönsaker, färskt lamm- och 

nötkött, matvaror omsorgsfullt 

tillagade av närproducerade 

härligheter och mängder av 

vackert hantverk. 

Utförlig information om 

resan och senaste nytt om 

programmet finns på Flygande 

Veteraners hemsida: 

http://flygandeveteraner.se 

 

 

Mälarrunda med Flygspaning 30 september 2017 
 

 

I höst kommer vi åter att 

kombinera den lyckade 

Flygspaningen med en Mälar- 

runda. Ett stort antal militära 

anläggningar finns inom lagom 

flygavstånd från Västerås. 

Anläggningar som under kalla 

kriget inte var tillgängliga för 

allmänheten eller ens tillåtna 

att flyga över. Nu kan vi med 

Daisys hjälp komma relativt 

nära och se dessa anlägg- 

ningar från luften. Vi planerar 

en två timmars flygtur över 

Mälaren och Stockholms skär- 

gård. Vi kommer att passera 

att antal ytterst intressanta 

platser. Flighten avslutas med 

en gemensam debriefing över 

en fika som ingår i priset. Ta 

gärna med karta, kikare och 

kamera. 

 

Karlskoga Besök hos Dan Borgström 7 september 2017 
 

Två märkliga stridsflygplan finns 

i Karlskoga. Det ena är Douglas 

AD-4W Skyraider med en av 

världens kraftigaste stjärnmoto- 

rer, 18-cylindriga Wright 3350. 

Det andra är ett av världen 

snabbaste propellerjaktplan, 

Hawker Sea Fury. Kanske också 

 

 

 
 

Bungefältet intill Fårösund, 

som drivs av familjen Martins- 

son, är ett gammalt krigsflygfält 

som vi besökt flera gånger. 

Förutom det sevärda flygmu- 

seet bedrivs skolning i motor- 

och segelflyg samt övningar 

med Young Pilots med mera. 

I mån av tillgång på småflyg- 

plan kan kortare rundturer 

en Sabreliner! Dessa flygplan 

och mycket annat intressant får 

vi se och förhoppningsvis höra 

när vi besöker Dan Borgström 

i hans fina verkstad. Dan som 

själv flugit racing i Reno i USA 

har mycket spännande att visa 

och berätta. 

 

 

 
 

arrangeras. Till fältet gränsar 

Bungemuseet, ”Gotlands 

Skansen”. Närheten till Fårö 

erbjuder möjlighet att bese 

Bergmanmuseet. Tre mil syd- 

väst om Bunge ligger Tingstäde 

träsk. Intill finns fästningen och 

Gotlands Försvarsmuseum. 

Museirestaurangens rökta 

flundror rekommenderas. 

Vi kommer att flyga dit en 

kväll i september. Närmare 

datum och mer information 

kommer på hemsidan 

http://flygandeveteraner.se 

och i nästa nummer av vår 

tidning. 

 

 

Bunge och Norra Gotland Hösten 2017 

Vid Tingstäde finns också 

Polhemsgården, uppfinnaren 

Christopher Polhems barn- 

domshem. Bussar förbinder så- 

väl Bunge som Tingstäde med 

Visby. Dessutom finns möjlig- 

het att hyra mindre personbilar. 

Resfakta 

 
Avresa: Lördag 30 september 

Avgångstid Västerås: 11:00 

Åter i Västerås: c:a 13:00 

Reseledare: Karl-Axel Waplan 

Kostnad för resan: 1 500 kr 

Resfakta 

 
Avresa: Lördag 23 september 

Avgångstid Västerås: 09:00 

Åter i Västerås: c:a 18:00 

Reseledare: Per-Olof Bortas 

Kostnad för resan: 2 750 kr 

Tillkommer: Lunch och inträde 

Resfakta 

 
Avresa: Torsdag 7 september 

Resekostnad: 1 100 kr 

Reseledare: Lars Wissing 

Flight 27 A 

Rundflyg 

Kostnad: 500 kr 

Tillkommer medlemsskap 

Resfakta 

Närmare information om 

datum, tider, resekostnad för 

resan kommer på hemsidan 

flygandeveteraner.se 

http://flygandeveteraner.se/
http://flygandeveteraner.se/

