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Föreningen Flygande Veteraners medlemstidning nr 138 • Juni 2018

Douglas DC-3 Daisy 75 år!
2018 är det 75 år sedan Flygande Vetera-
ners Douglas DC-3 ”Daisy” flög för första 
gången. Bilderna visar de dekorer och märkning-
ar som planet burit genom åren. Dock inte de 

SAS 1955–57

Linjeflyg 1957–60

 DNL1948–57

SAS 1948–55

Flygvapnet 1980–82

Flygvapnet 1960–82

märkningar som Daisy kan ha haft i US Army Air 
Force 1943–45, ty dessa känner vi ännu inte till. 
Vi sätter i detta nummer fokus på Daisys 75 år i 
luften! 

ILLUStrAtIoner MIchAeL SAnz
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Även juninumret präglas 
av föreningens förnämliga 
reseprogram. Flygande 
Veteraners tekniker och 
mekaniker har lagt ner ett 
stort arbete på att få vårt 
flygplan i topptrim – så 
passa på att flyga DC-3 
till sommarfagra svenska 
platser och spännande mer 
långväga resmål!

Inom redaktion har det 
beklagliga hänt att vår med-
arbetare Gunnar Sannergren 
beslutat sig för att lämna 
arbetet med tidskriften. Det 
är tråkigt, men vi respekte-
rar Gunnars beslut att ägna 
sin tid åt annat. Vi kommer 
att sakna den trevnad som 
Gunnar sprider omkring sig 
– och inte minst de kanels-
näckor han alltid förgyllt re-
daktionsmötena med. Dock 
har Gunnar lovat att fortsatt 

bidra med sina förnämliga 
fotografier om och när till-
fälle ges. Å mina egna och 
tidigare redaktörers vägnar 
tackar vi Gunnar Sanner-
gren för hans fina insatser 
för vår tidskrift! 

Med dessa rader ber jag 
att få tillönska alla läsare 
en riktigt God och Glad 
Sommar!

Michael Sanz
Redaktör

Redaktörens rader

foto Charlotte ekman 

Det sägs ibland att flygplan 
kan ha nästan evigt liv. 
Komponenter byts ut allt 
eftersom de faller för kalen-
dertid eller antal gångtim-
mar. Det är inte helt sant, 
många flygplan tas ur tjänst 
av andra skäl.

Vissa flygplanstyper, 
ofta äldre, kan tillåtas 
flyga under mycket lång 
tid. DC-3, som började 
flyga 1935, används ännu 
kommersiellt. Det finns 
DC-3:or som varit med om 
hundra motorbyten, som 
därigenom hållit samma 
standard år efter år. Nu 
kommer nya bestämmelser 
för flygplan som opereras i 
internationellt kontrollerat 
luftrum och i dåligt väder. 
Flygande Veteraner vill 
göra resor som sträcker sig 
över flera dagar och under 
olika väderförhållanden, 
varför vi valt att göra en 
genomgripande förnyelse 
av navigeringsutrustning, 
radio och GPS. Modernast 
möjliga instrumentering 
installeras med så lite synlig 
förändring som möjligt i 
cockpit – allt för att be-
hålla flygplanets klassiska 
karaktär. Vid modifiering 
av ett flygplan finns det 
normalt teknisk information 
att använda. Eftersom vi är 
bland de första att göra för-
ändringen har arbetet därför 
varit komplicerat. Förutom 
val av utrustning har vi fått 
räkna ut hur inmontering 
ska kunna göras, hur det i 
sin tur påverkar flygplanet 
och sedan dokumentera det 
enligt Transportstyrelsens 
bestämmelser. Arbetet har 
varit mer omfattande än för-
utsägbart. Det har lett till att 
Daisy inte kunnat användas 
så tidigt på säsongen som 
planerat. Trots det har flera 
resor genomförts genom 

samarbete med andra opera-
törer. Ett både tekniskt och 
organisatoriskt imponeran-
de arbete har gjorts – stort 
tack till alla inblandade!

Nyligen läste jag en bok 
av Hitlers sekreterare Traudl 
Junge. En tankeväckande 
och historiskt intressant 
bok med direkt koppling till 
en av våra långa resor: till 
Rastenburg (Kętrzyn) vid 
Masuriska sjöarna, ett av 
Polens vackraste områden. 
Här stod ett viktigt slag 
under första världskriget. 
Men här ligger också bun-
kerkomplexet Wolfsschanze, 
Varglyan – onekligen ett av 
de viktigaste minnesmärke-
na efter andra världskriget. 
Härifrån ledde Hitler med 
stab Tyskland från 1941–44. 
Det var här som mordförsö-
ket på Hitler skedde i juni 
1944. Anläggningen har 
bevarats som den såg ut vid 
krigsslutet efter ett miss-
lyckat försök att förstöra 
den. Denna idylliska och ål-
derdomliga del av Polen har 
alltså en ovanligt dramatisk 
historia. Ett något annorlun-
da resmål.

Daisy har när detta 
skrivs kontrollflugit. När 
dokumentationen från 
Transportstyrelsen är klar 
kan vi börja vår normala 
flygverksamhet.

Lars Wissing
Ordförande

Ordföranden har ordet
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Lars Sveding 070 342 45 27
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Så blir du medlem i Flygande Veteraner
Som medlem flyger du till självkostnadspris 
med vår DC-3 – bara medlemmar får flyga med! 
Årsavgiften är 350 kronor, eller 3 500 kronor för 
ständigt medlemskap, halv avgift för familjemed-
lemmar på samma adress.  

Flygande Veteraners medlemmar har genom avtal 
med Taxi Kurir upp till 10 procents rabatt på taxi- 
resor enligt ”Avtal 10”. Ett särskilt rabattkort, som 
ska uppvisas före färd, kan beställas genom Ser-
vicecenter. Taxi Kurir ser dock helst att kunderna 
laddar ner bolagets app på www.taxikurir.se.

Följ Flygande Veteraner på Facebook!

www.facebook.com/flygandeveteraner

Flygande Veteraners 
årsmöte hölls den 25 mars 
2018 på Armémuseum i 
Stockholm. Stämman, som 
leddes av mötesordförande 
Björn-Erik Tapper med 
mötessekreterare Gunnel 
Karlsson, bevistades av 49 
medlemmar. Föreningens 
ekonomiansvarige, vice 
ordförande, Lars Sveding, 
kunde rapportera ett plus i 
räkenskaperna, trots förra 
årets motorbyte. 

Föreningen fick 2017 ett 

Årsmötet 2018 
nettotillskott av omkring 
150 nya medlemmar, vilket 
är mycket glädjande. 

Styrelsens samman-
sättning är efter årsmötet: 
Ordförande Lars Wissing 
(omvald på ett år), vice 
ordförande och kassör 
Lars Sveding, sekreterare 
Michael Östergren. Leda-
möter: Anders Jacobsen, 
Martin Ingfeldt, Berndt 
Kvist, Claes Martinsson, 
Börje Thelin och Karl-Axel 
Waplan. Suppleanter: Hen-

Fyll i formuläret för medlemsanmälan på hem-
sidan www.flygandeveteraner.se

Betala till bankgironummer 5045-7118, motta-
gare Flygande Veteraner. 

Välkommen som medlem!

rik Boresäter, Göran Frans-
son och Kjell Nordström.

Då Lars Rosén lämnat 
posten som teknisk chef 
trädde nye tekniske chefen 
Berndt Kvist in i hans ställe 
som styrelseledamot. 

Billy Nilsson ersätts av 
Henrik Boresäter (för övrigt 
ordförande i Hässlö Flyg-
förening, HFF) som styrel-
sesuppleant. Vi tackar Billy 
Nilsson och Lars Rosén 
för deras arbete i Flygande 
Veteraners styrelse! 

Stämman utnämnde 
Mona Cedwall till he-
dersmedlem som erkänsla 

för hennes långvariga en-
gagemang i föreningen och 
särskilt för hennes mångåri-
ga insatser som föreningens 
kassör. Vi gratulerar till 
utmärkelsen!

Mona Cedwall – nybliven 
hedersmedlem!

Find out more at:  

www.airbp.com

Norway

Sweden

Finland

Germany

UK

Belgium

Neth.

Greenland

Denmark

Air BP is now offering AVGAS in drums!
Contact Air BP Sweden for direct delivery to your flight strip 
within Scandinavia.
For order and price info, please contact 
Oskar Björk +46(0)70 916 13 73 oskar.bjork@bp.com 
AVGAS 100LL and AVGAS UL91 both available.

Scandinavian_drum_advert_85x127mm.indd   1 29/10/2015   17:08
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Av Michael Sanz

2018 är det 75 år sedan 
vår DC-3 Daisy tillverka-
des och flög första gång-
en. Samtidigt är det 35 år 
sedan föreningen Flygan-
de Veteraner bildades. 

I min barndom hade jag 
nöjet att få flyga DC-3 någ-
ra gånger. Det var inrikesre-

sor i Sverige med Linjeflyg 
och syftet var transport till 
och från sommarlovsvis-
telserna hos mina morför-
äldrar. Det gjorde att jag 
fick enbart ljusa minnen av 
turerna med DC-3. 

Föga anade jag att jag, 
ett par decennier sena-
re skulle uppleva DC-3 
– denna gång genom en 
ideell förening. Jag minns 

första gången denna DC-3 
presenterades i hangar II på 
Stockholm-Bromma flyg-
plats. Till och med dofterna 
i kabinen var desamma som 
på det tidiga 1960-talet. När 
vi sedan började flyga med 
vårt eget veteranflygplan, 
så var lätena och känslan 
exakt desamma som förr.

Det är en sak som får 
mig att tänka efter. När 

Flygande Veteraner bildad-
es 1983 var vår DC-3 bara 
40 år gammal – och ändå 
en bokstavligt talat ärrad 
veteran…

Legenden DC-3
För de flesta av medlem-
marna i vår förening är 
Daisys historia redan känd. 
Men för ”nytillkomna” 
läsare kan det så här ett 
jubileumsår vara motiverat 
att göra en genomgång av 
flygplanets historia. 

Som bekant är Douglas 
DC-3 en av våra mest 
legendariska flygplanstyper. 
Fler än 15 000 exemplar 
tillverkades, främst i USA, 
men också på licens i 
Sovjetunionen och Japan. 
DC-3 i sina olika versioner 
har tjänstgjort civilt och 
militärt över hela världen. 
Flygplanstypens rötter finns 
att söka under 1930-talet. 
Flygbolagen i USA tävlade 
i en knivskarp konkurrens. 
Främst var det de transkon-

Daisy 75 år!

FOTO I DNL-SAS HISTORIELAGS ARKIV

Tredje flygplanet från höger i bild är Daisy – eller Nordfugl – i sällskap med sin systrar i Det Norske Luft-
fartselskap, DNL, i hangar på Oslo-Fornebu.

DC-3 var ryggraden i SAS europatrafik mellan 1940-talets slut och mitten av 1950-talet. SAS flög också inrikes i Västtyskland, tyska flygbolag 
tilläts inte flyga efter andra världskriget. På bilden står Daisy på Stuttgart-Echterdingen. 

FOTO I FLyGANDE VETERANERS ARKIV
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tinentala rutterna från kust 
till kust som drev utveck-
lingen framåt. 

Trafikflygplanen var ofta 
byggda av trä, duk och stål-
rör. Men de var känsliga för 
väder och vind och regula-
riteten blev lidande – för att 
inte tala om komforten. 

Ett tekniskt genombrott 
gjordes 1932 av Boe-
ing som presenterade en 
maskin i metall modell 
247. Typen togs i trafik av 
flygbolaget United. Boeing 
247 var ett betydande steg 
i utvecklingen, men planets 
kapacitet var liten.

Boeing hade intressen 
i United och konkurren-
ten TWA vände sig därför 
till en annan tillverkare, 
Douglas i Los Angeles. 
1933 hade Douglas ska-
pat vad TWA önskade – 
Douglas Commercial One, 
DC-1. Det byggdes enbart 
en DC-1 och serieproduk-
tionen kallades DC-2. Som 
nämnts var det de stora 
linjerna i USA som förband 

de stora städerna på väst- 
respektive östkusterna. Där-
för önskade flygbolaget ett 
flygplan stort nog att kunna 
rymma sovplatser. 

Douglas gjorde en större 
typ med bredare kropp som 
fick namnet DST, Douglas 
Sleeper Transport, som flög 
första gången den  
Några stockholmstidningar bildade tillsammans med SAS 1957 inrikesbolaget Linjeflyg. Ett tiotal DC-3 
byggde upp svenskt inrikesflyg innan de i början av 1960-talet ersattes av Convair Metropolitan. På 
bilden Daisy i Linjeflygs dekor.

FOTO I SAS ARKIV

FOTO zOGGAVIA COLLECTION

Cartierville utanför Montréal 1946. En skinande blank Daisy har just konverterats från militär C-47A till civil DC-3C av Canadair Ltd. Planet 
såldes till Det Norske Luftfartselskap, DNL, som döpte planet till Nordfugl. Tack till Paul Zogg i Dübendorf, Zoggavia Collection, som ställt 
detta unika och hittills okända färgfoto ur Daisys historia till Flygande Veteraners förfogande – vielen Dank!

Vid ombyggnad till civil DC-3 
monterade Canadair en skylt i 
Daisy. Vid återkonverteringen till 
militärt flygplan, på Bulltofta 
1960, togs tydligen skylten 
ner. Nu har Sven Stridsberg, 
redaktör för Svensk Flyghis-
torisk Tidskrift, återfunnit 
skylten och skänkt den till 
Flygande Veteraner. Dags att 
sätta upp skylten igen!
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17 december 1935. Motsva-
righeten som ”dagflygplan” 
med enbart säten kallades 
DC-3. 

Först med DC-3 i Sveri-
ge blev AB Aerotransport, 
ABA, sommaren 1937. 
Totalt kom hela 50 styck-
en DC-3 att användas i 
Sverige. 

Ett krigsbarn…
Daisy tillverkades i 
Douglas fabrik i Long 

Beach mitt under brinnande 
andra världskriget. Hon 
var en C-47 bland tusentals 
andra med den mer precisa 
beteckningen C-47A-60DL 
och tillverkningsnumret 
13883. Hennes officiella 
”födelsedag” är den 5 okto-
ber 1943. Hennes motorer 
var två Pratt & Whitney 
R1830-92 Twin Wasp. I US 
Army Air Force fick Daisy 
serienummer 43-30732 och 
placerades i 52nd Troop 

Carrier Wing. I novem-
ber 1943 flögs planet från 
Kalifornien via Sydamerika 
och Sydatlanten till Oran 
i Algeriet, där hon också 
baserades en tid.

Tyvärr finns få upp-
gifter om vilka uppdrag 
Daisy hade under andra 
världskriget. Förmodli-
gen deltog hon i de olika 
krigsoperationerna över 
Medelhavet. Hon ombase-
rades till England och det 

står klart att hon deltog vid 
landsättningen i Normandie 
D-dagen den 6 juni 1944.

Civil karriär
När kriget till sist var 
över svämmade surplus-
marknaden över av militär 
materiel. Ett av föremålen 
var just C-47A nummer 
43-30732, som flögs över 
till USA. Det fanns sam-
tidigt ett stort behov hos 
den civila marknaden att, 

Daisy bar nummer 79006 i Flygvapnet, där planet tjänstgjorde i 22 år. På bilden från F 7 Såtenäs (någon gång i slutet av 1960- eller början 
av 1970-talet) står Daisy i mitten bland DC-3:orna, med nummer 76 på fenan. Hangarresurserna var begränsade, man skymtar hur fenan på 
Flygvapnets andra Tp 84 Hercules (’Gustaf 72’) sticker ut ur hangaren. 

FOTO I SVENSK FLyGHISTORISK FÖRENINGS ARKIV

FOTO I SVENSK FLyGHISTORISK FÖRENINGS ARKIV

Daisy på F 13M Malmen i oktober 1981, inför Flygvapnets sista formationsflygning med Tp 79. Till höger i bild anas Daisys syster i såväl DNL, 
SAS, Linjeflyg som Flygvapnet: Nummer 79007 som sedan 1981 finns på Flygvapenmuseum.
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komma över flygplan för att 
snabbt kunna etablera flyg-
linjer. I Kanada, närmare 
bestämt Cartierville utanför 
Montréal stod Canadair 
redo att konvertera C-47 
(och andra militära varian-
ter) till civila DC-3. 

43-30732 förvandlades 
till en DC-3C och fick 1946 
göra ännu en resa över 
Atlanten. Denna gång till 
Det Norske Luftfartselskap, 
DNL, i Oslo. Planet döptes 
till Nordfugl och regist-
rerades LN-IAF. Efter ett 
par år gick DNL in i det 
skandinaviska samarbetet 
SAS varpå dekoren byttes 
och det nya namnet Fridtjof 
Viking målades på nosen. 

Efter att ha flugit i 
norra Europa för DNL och 
SAS såldes Fridtjof Vi-
king 1957 till svenska AB 
Aerotransport, ABA, för 
användning i det nybildade 
inrikesflygbolaget Linje-
flyg. Svensk registrering 
blev SE-CFP. Utveckling-
en flög ifrån DC-3 även i 
svensk inrikestrafik och den 
civila tjänsten blev kort i 
Sverige. 

Åter militär
1960 såldes planet till 
flygförvaltningen för tjänst-
göring i Flygvapnet som 
en Tp 79. Flygplanet fick 
nummer 79006 och anrops-
signal Cesar 76. Mas- 
kinen fick tillbaka sin stora 
fraktdörr som installerades 
av Svenska Flygverkstäder-
na på Bulltofta. En annan 
förändring var att flygpla-
nets originalmotorer byttes 
mot den svensktillverkade 
motsvarigheten STWC-3, 
byggda av Flygmotor i 
Trollhättan under andra 
världskriget.

Tjänstgöringen med 
kronmärken blev lång – 22 
år. Bland de många upp-
dragen kan särskilt påpekas 
det mest äventyrliga av 

dem alla vilket också var 
det mest behjärtansvärda. 
1975 kallades Cesar 76 att 
delta i en räddningsaktion 
i hungersnödens Etiopien. 
Under fyra månader bidrog 
Sverige med att just vår nu-
varande Daisy transporte-
rade livsmedel till 15 olika 
flygfält inom Etiopien. 

Ingen annan tillgänglig 
flygplanstyp än DC-3 hade 
klarat uppdraget. Ofta såg 
lokalbefolkningen i byarna 
Flygvapnets besättningar 
som gudar, vilka nedsteg 
från himlen i sin brum-
mande silverfågel. Det är 
roligt att tänka sig att Daisy 
bidragit till lindrande av 
mänskligt lidande – även 
om hon en gång byggdes 
som en ”krigsmaskin”.

Till Flygande Veteraner
I början av 1980-talet 
avvecklade Flygvapnet sina 
DC-3. Just Cesar 76 bjöds 
ut till försäljning. 1982 
köptes planet av flygentu-
siasterna Ingemar Wärme 
och Jimmy Berglund i 
Boden för 70 000 kronor. 
Deras tanke var att flyga 
planet i föreningsregi, nå-
got helt nytt för Sverige.

1983 bildades föreningen 
Flygande Veteraner och 
resten är ju som man brukar 
säga historia. Tekniskt 
kunniga, liksom piloter som 
arbetat med DC-3 pro-
fessionellt, samlades och 
började arbeta med flygpla-
net. Den 18 juni 1984 lyfte 
SE-CFP från Bromma för 
första gången i Flygande 
Veteraners regi. Sedan dess 
har flygplanet, som sedan 
1985 heter Daisy, varje år 
spritt glädje bland förening-
ens medlemmar och andra 
intresserade i Sverige och 
utomlands.

Vi hoppas i kommande 
nummer kunna göra nedslag 
i Daisys historia under Fly-
gande Veteraners 35 år. 1980–82: Flygvapnet, F 13M Malmen

Hur såg Daisy ut i US Army Air Force?
Vi vet inte exakt hur Daisy såg ut under sin tid i US Army Air Force. 
Förmodligen bar hon en olivgrön grundmålning och ”himmelsgrå” 
undersida. Koden ”330732” bör ha stått på fenan. Men sedan? 
Hur var flygplanet märkt? Troligen bar Daisy en stor bokstav och en 
siffra på framkroppen vid cockpitfönstret. En annan bokstav var 
förmodligen målad på fenan. Vid D-dagen, den 6 juni 1944, försågs 
Daisy med de svartvita ”invasionsränderna” på vingar och kropp.

Efterlysning!
Kan någon i läsekretsen tipsa om hur Daisy var målad och märkt 
under andra världskriget? Kontakta redaktionen, tack!

??
?

1960–80: Flygvapnet, F 7 Såtenäs

1957–60: Linjeflyg

1955 c:a–57: SAS (ny logotyp)

1948–55 c:a SAS

1946–48: DNL

Daisys dekorer 1946–82
Illustrationerna nedan (även återgivna på omslaget), gjorda av Mi-
chael Sanz, försöker så rättvist som möjligt visa Daisys olika dekorer 
genom åren. Synpunkter och tips om förbättringsmöjligheter tas 
tacksamt emot!

ILLuSTRATIONER MICHAEL SANz
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Bli fadder för en bit Daisy!

Bli fadder till en del av Daisy och bidra till att hål-
la henne flygande! På hemsidan finner du aktuell 
lista över lediga objekt samt priserna för dessa. 
Där anmäler du också det objekt du vill adoptera. 
Fadderskapet gäller ett kalenderår i taget. Ditt 
namn kommer med på fadderlistan på den här 
sidan och på hemsidan. Dessutom deltar alla fadd-
rar under året i ett lotteri om två rundflygningar 
med Daisy.

Vänster huvudhjul
Vänster motor
Höger motor
Vänster propeller
Vänster motorkåpa (tre 
    delar)
Vänster batteri 12/88 V/
    Ah GILL
Höger batteri 12/88 V/Ah 
    Gill
Höger hastighetsmätare
Höger höjdmätare
Handbrandsläckare  H2O
Handbrandsläckare  HALON
Motorbrandsläckare  CO2 
SSR-Transponder Garmin 
    No 1 
SSR-Transponder Garmin 
    No 2
Cockpit voice recorder
Vänster hydraulpump
Höger hydraulpump
Vänster vakuumpump
Höger vakuumpump
Bränsletank vänster main
Bränsletank höger main
Handtelefon  KING

Passagerarstol 3
Passagerarstol 4
Passagerarstol 5
Passagerarstol 6
Passagerarstol 11
Passagerarstol 12
Passagerarstol 13
Passagerarstol 14
Passagerarstol 15
Passagerarstol 18
Passagerarstol 19
Gardinuppsättning 1 
Gardinuppsättning 2
Gardinuppsättning 5 
Gardinuppsättning 6
Gardinuppsättning 9
Gardinuppsättning 10
Gardinuppsättning 11
Gardinuppsättning 12
Gardinuppsättning 13
Gardinuppsättning 15 

* Gällde vid denna tidskrifts pressläggning, omkring  den 1 juni 2018

Vakanta delar* – redo att adopteras!

Hur blir man fadder till en del av Daisy?
På vår hemsida, under rubriken Bli fadder, finns listan över de 
objekt som finns lediga. Klicka på Anmäl dig här och anmäl öns-
kat objekt på blanketten. Vill du t ex bli fadder för en passagerar-
stol eller en gardinuppsättning anger du där också om du önskar 
dig ett speciellt nummer – annars tilldelas du första lediga stols- 
eller gardinnummer. Du kan också ge fadderskapet i gåva.

Din anmälan tas om hand inom några dagar vilket bekräftas 
med ett svarsbrev som anger det objekt du bokat samt hur och 
när du ska betala. Därefter skickar vi snarast möjligt ett diplom 
undertecknat av vår ordförande. 

Fadderskapet gäller ett år i taget. Vill man variera sig och 
sponsra olika objekt för varje år, så kan man få en fin samling 
diplom. Många bäckar små… 

Föreningen Flygande Veteraner är mycket tacksam för alla 
bidrag – allt för att kunna hålla Daisy flygande så länge som 
möjligt.

Fadderskap tecknade i november-december gäller även för 
kommande år.

Redaktör för  denna sida är Izabella Roozitalab Flensburg,

Föreningen Flygande Veteraner framför ett varmt 
tack till de faddrar som har bidragit till att finansiera 
verksamheten genom att adoptera delar av Daisy:
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Stege till ingångsdörr  Karl Bertil Lindholm
Vänster pilotstol  Crister Norin
Höger pilotstol  Kent Oderud
Jumpseat (Mekanikerstol)  Ingemar Söderlind
Navigatörsstol  Lars Cedwall
Vänster ratt  Crister Norin
Höger ratt  Gunnar Moberg
Vänster landningsställ  Olle Hult
Höger landningsställ  Jan-Erik Andersson
Höger huvudhjul  Carlos Costa
Sporrhjul  Gunnar O Johansson
Höger propeller  Stefan Söderlundh
Höger motorkåpa (tre delar) Johan Sundberg
Vänster höjdroder   Björn Crantz
Höger höjdroder  Lars Matz
Vänster startmotor  Stig Ove Nilsson
Höger startmotor  Bernt Erik Eriksson
Vänster generator 200 A  Jonas Wallin
Höger generator 200 A  Jonny Cajanus
Vänster bränslepump eldriven  Johan Bock
Höger bränslepump eldriven  Jan Carlerud
Vänster bränslepump motordriven Stina Moberg
Höger Bränslepump motordriven Robert Heierson
Vänster hastighetsmätare  Gunnar Söderlind
Vänster höjdmätare  Crister Norin
Flygplansur Sundy K 2  Peter Jonsson
ELT-Emergency locator transmitter  PA Nordwaeger
GPS Garmin 155  Eva Nordwaeger
Passagerarstol 1  Alma Willford
Passagerarstol 2  Ulla Järvinen
Passagerarstol 7  Göran Fransson
Passagerarstol 8  Olle Eriksson
Passagerarstol 9  Lars-Gunnar Fredriksson
Passagerarstol 10  Joakim Holmström
Passagerarstol 16  Christer Persson
Passagerarstol 17  Björn Åhblom
Passagerarstol 20  Henrik Holmgren
Passagerarstol 21  Evy Öhrstedt
Passagerarstol 22  Jeremias Rosenqvist
Gardinuppsättning 3  Ulf Anagrius
Gardinuppsättning 4  Mari Trosén
Gardinuppsättning 7  Carina Nilsson
Gardinuppsättning 8  Hannu Ristiaho
Gardinuppsättning 14  Magnus Ruding

Vänster höjdmätare har 
redan en fadder – men 
höger höjdmätare väntar 
på ditt fadderskap!

GPS Garmin 155

* Gällde vid denna tidskrifts pressläggning, 
omkring  den 1 juni 2018.
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GPS Garmin 155

T
ID

NINGEN

FO
TO

 M
O

N
A 

CE
D

W
AL

L Det är med stor sorg vi 
mottagit budet att Ani-
ta Hellman avlidit. I vår 
förening var Anita framför 
allt engagerad i arbetet med 
bokning av medlemmarnas 
resor med Daisy. Anita 
föddes 1940 och redan efter 
skolan fick hon anställning 
på SAS där hon hade admi-
nistrativa uppgifter fram till 
sin pensionering.

Bland annat arbetade 
hon tidigt med datorer inom 
SAS. Anita kom att bli 

flygbranschen trogen hela 
sitt yrkesverksamma liv. 

Anitas stora kompetens 
var något som Flygande 
Veteraner senare skulle få 
stor glädje av. Inom Fly-
gande Veteraner hanterade 
Anita sedan 2014 allt som 
hade med reseadministra-
tionen att göra.

Det gällde själva passa-
gerarbokningarna liksom 
allt som hör våra resor till: 
hotell, transporter och biljet-
ter samt olika arrangemang 
för resmålen. Allra viktigast 
var flygmanifesten.

Anita Hellman till minne Vi minns Anita särskilt 
för att allt det hon gjorde 
för Flygande Veteraner 
gjorde hon med en smit-
tande glädje. Anita tog sig 
alltid tid att hjälpa dem av 
våra medlemmar som inte 
hade dator och därför inte 
själva kunde boka sin resa.  
Vi saknar Anita och alla 
hennes goda insatser för vår 
förening. Våra tankar går 
till hennes närmaste.

Ann-Katrin Hage och 
Birgitta Thorsén

Av Lars Cedwall

Över Frihetens hav finns 
det starka svenska histo-
ria band, Sverige var en 
gång herre över flera av 
länderna på andra sidan 
Östersjön. När Flygande 
Veteraner följer tradition 
sker det med högst fredliga 
avsikter, till den grad att 
Daisy är inbjuden att delta 
vid flygshowen Gdynia 
Aerobaltic 2018. Flygbasen 
Babie Doły, med anor från 
1935, strax norr om Gdynia 
öppnas som trafikflygplats 
vilket firas med en stor 
flygshow. Under den tyska 
ockupationen användes 
flygplatsen av Luftwaffe, 
efter kriget togs den över av 

den polska försvarsmakten.
Gdynia Aerobaltic 2018 

varar i två dagar. Flygupp-
visningarna kan ses både på 
flygplatsen och från Gdyni-
as kustlinje. En stor del av 
showen äger rum efter sol-
nedgången, flygplanen bär 
då pyroteknik utrustning 
som tecknar effektfulla 
figurer mot kvällshimlen – 
ett oförglömligt skådespel.

Över 80 flygplan ska 
delta i Gdynia Aerobaltic 
2018, nämnas kan MiG-
29 och polska PZL TS-11 
Iskra. Flera uppvisnings-
grupper deltar, bland dem 
Royal Jordanian Falcons 
och lettiska Baltic Bees 
Jet Team. Från Sverige 
kommer Swedish Air Force 

Historic Flights J 34 Hunter 
och J 35 Draken.

Flygande Veteraners 
passagerare inkvarteras på 
hotell i Gdynias grannstad 
Gdansk. Flera mycket 
intressanta utflykter med 
buss och svensktalande 
guide står på programmet. 
Ett spektakulärt mål är den 

tre mil långa landremsan 
Hel. Denna halvö fick ta 
konsekvenserna av die 
Vertreibung, tiotusentals 
civila tyskar drevs på flykt 
över havet av Röda armén. 
Flygande Veteraner har 
tidigare besökt andra av 
liknande historiska platser, 
från Kaliningrad och söde-
rut. I Gdansk kommer vi till 
Westerplatte, där Tyskland 
gjorde ett av andra världs-
krigets första angrepp mot 
Polen. Vi besöker varvet 
där Polens befrielse från 
östblocket startade under 
Lech Wałęsas ledning 1980. 
De av oss som läst historia 
i skolan kan nu begrunda 
historiens skådeplatser i 
verkligheten. Vi övriga får 
lära sig någonting nytt. 

Gdynia Aerobaltic 2018
– ett flygfyrverkeri!

FOTO © AEROPACT SP

FOTO KONrAD SIECZKOwSKI www.KODIxFOTO.COM / AErOPACT SP 
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Medlemsflygningar
S

K Å - E D E By

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

Daniel Löfgren 
daniel3725511@gmail.com
070 372 55 11

Anna Palmer
palmair35@hotmail.com 
070 767 07 94

Börje Thelin
biitii@telia.com 
070 610 90 80

Karl-Axel Waplan
ka@waplan.se
070 510 42 39

Lasse Wissing
lars.wissing@comhem.se 
070 630 60 43

Våra reseledare 2018:

Daisy 75! 
Hösten 

2018 fyller 
vår sköna DC-3 

Daisy 75 år! Samtidigt fyller 
Flygande Veteraner 35 år.  

Det ska FIRAS! Det blir 
en stor fest i autentisk miljö 
från 1943 på Skå-Edeby 
kvällen den 25 augusti. 
Det blir givetvis tillfälle att 

flyga med jubilaren, både 
från Västerås till Skå och 
vid flera flygningar från 
Skå. En lysande möjlighet 
för våra medlemmar att se 
Stockholm från ovan! 

Då programmet ännu 
inte är fastställt i detalj, ber 
vi dig besöka föreningens 
hemsida och Facebook.

VÄ

STERÅS

Kartans mörkblå prickar anger programmets 
huvudresmål medan de ljusblå visar platser som 
besöks på vägen till eller från resmålet. Vit prick 
visar redan genomförd resa.
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2018
Så bokar du en medlemsflygning
På hemsidan 
www.flygandeveteraner.
se finns rubriken Med-
lemsflygningar. Där hittar 
du årets flygprogram och 
beskrivningen av alla de 
intressanta destinationerna. 
Vi hoppas att du ska finna 
det så lockande att du bokar 
en resa med Daisy.

När du funnit en resa, 
som intresserar dig, så 
klickar du på ”boka här” 
och fyller i blanketten som 
då visar sig. Här kan du 
även anmäla om du skall 
resa tillsammans med an-
dra. I rutan ”övrigt” anger 
du om du vill framföra 
någon särskild upplysning.

Ifall du önskar anmäla 
ett resesällskap som ännu 
inte är medlem, anger du 
det på anmälningsblanket-
ten ”ny medlem”. Sedan 
ska medlemskapet anmälas 
på vår hemsida under rubri-
ken ”Bli medlem”.

När blanketten är ifylld 

och du tryckt på ”skicka” 
ska du få ett kvitto på att 
anmälan har skickats till 
programgruppen@flygande-
veteraner.se. Du ska sedan 
invänta en bekräftelse på att 
du verkligen blivit bokad. 
Du får då också veta hur 
och när du ska betala resan. 
Om du inte fått bekräftelse 
inom en vecka bör du ringa 
vårt servicecenter. 

I servicecentret på 
Bromma flygplats tar vi 
hand om bokningarna och 
skickar bekräftelser i tur 
och ordning vartefter an-
mälningarna kommer in. 

Helst önskar vi anmäl-
ningar via hemsidan. Det 
går självklart även att ringa 
Flygande Veteraner 08-29 
50 33 klockan 11-14 var-
dagar och boka resan. Har 
du frågor om resor mejlas 
dessa till programgrup-
pen@flygandeveteraner.se

Välkommen ombord!

Tillsammans tar vi oss dit!
Behöver du hjälp med transport till och från 
Daisys avgångar respektive ankomster på 
Västerås-Hässlö? Liksom förra året kan du i 
år vid bokning av resa meddela att du önskar 
hjälp med marktransport i samband med flyg-
ningar. Eller kanske har du möjlighet att bidra 
till samåkning i din egen bil? På föreningens 
Servicecenter kommer Björn Crantz och Chris-
ter Mellgren att hantera detta tillsammans 
med aktuell reseledare. ring 08-29 50 33, 
tisdagar 11-14, så hoppas vi kunna finna en 
lösning på din transportfråga.

Långt till  Hässlö?

Hit flyger Daisy 2018:

                   Besök föreningens hemsida för utför-
ligare beskrivningar av resorna samt för uppdate-
ringar av program och eventuella ändringar!

VIKTIGT!
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Sammanställning resor 2018
Resa/Destination  Dag/datum  Flight nr  sida
Ronneby & Karlskrona Nostalgia Festival FULLBOKAD 30 juni–1 juli 100 12 
ronneby: Flyg med Daisy!  30 juni och 1 juli 101, 102 12 
ronneby: Flyg med Daisy! Timslång tur över Blekinge skärgård 1 juli 103 12 
Visby Almedalsveckan  3 juli  110 12 
Duxford Flying Legends/Fairford RIAT  13–16 juli 130/140 12 
Karlskoga rudskoga teknikdag – för hela familjen!   29 juli  150 12 
Karlskoga: Flyg med Daisy!  29 juli  151, 152 12 
Kętrzyn (rastenburg) Masurien, Polen  3–5 augusti 160 13 
Dala-Järna, Flygfesten 2018  11–12 augusti 170 13 
Dala-Järna, Flyg med Daisy!  11 augusti 171 13 
Gdynia Aerobaltic Airshow  17–19 augusti 180 13 
Skå-Edeby – Daisys 75-årfest!  25 augusti 090 13 
Skå-Edeby: Flyg med Daisy! 25–27 augusti 091-094 13 
Skå-Edeby: Flyg med Daisy! Timslång tur Stockholms skärgård 26 augusti 095 13  
Arlanda Flygplats och Arlanda Flygsamlingar  1 september  010 14 
Goodwood Revival  7–10 september 190/200 14 
Ljungbyhed Fly’N’ride Tävling ombord!  15 september 210 14 
Ljungbyhed: Flyg med Daisy! Tur över Skåne 15 september 211 14 
Ljungbyhed: Flyg med Daisy! 15 september 212 14 
F7 Såtenäs Skaraborgs flygflottilj  19 september 060 15 
Åland Skördefest  22 september 220 15 
Mariehamn: Flyg med Daisy!  22 september 221 15 
Mälaren runt med Flygspaning  29 september 230 15 
Värmland: Torsby och Karlstad En sagolik resa!  6–7 oktober 050 15 
Torsby: Flyg med Daisy: En sagolik rundtur!  6 oktober  051 15 
Torsby: Flyg med Daisy!  6 oktober  052 15 
Karlstad: Flyg med Daisy!  7 oktober  053 15 

Regler och förutsätt-
ningar för våra flyg-
ningar 2018
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 dubbel-
rum, kost och eventuellt person-
nummer
• 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. OBS! För vissa 
resor ska betalning ske tidigare än 
vad som här angetts. Detta framgår 
av bokningsbekräftelsen.

Avbokning
Vid avbeställning senare än 30 
dagar före avresan, men tidigare än 
14 dagar före avresan återbetalas 50 
% av resans pris. Vid avbeställning 
senare än 14 dagar före avresan ska 
resenären betala fullt pris för resan 
dvs. återbetalning görs inte. I fall 
av sjukdom, gäller egen försäkring. 
Vid resor till England och Tyskland 
gäller den sista avbokningsdag som 
anges i beskrivningen av resan.

Försäkringar
Passagerare som flyger med Daisy 
är försäkrade i försäkringsbolaget 
Marsh. I princip gäller samma 
villkor som gäller för resor med 
charterflygbolag. Varje passagerare 
är sålunda försäkrad för en miljon 
kronor och har en bagageförsäkring. 
Betalar man resan med kreditkort, 
ger en del kortföretag ett visst 
skydd.

Force majeure
Föreningen har inte ekonomi som 

tillåter att föreningen bekostar pas-
sagerarnas 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 försäk-
ringsbolag vad som gäller.

Inställda flygningar
Huvudsyftet med våra flygningar är 
att erbjuda en trevlig flyghistorisk 
upplevelse. Om inte detta kan upp-
nås, 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 säkerhets-
kraven på flygplatserna påverkar 
även vår verksamhet. Daisys pas-
sagerare kan räkna med att passera 
flygplatsernas säkerhetskontroller. 
Allt bagage räknas som handbagage 
när vi flyger med Daisy.
Lämna knivar, saxar och liknan-
de hemma. Vätskor inklusive 
parfym och smink som krämer och 
tandkräm 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 säkerhetskontrollen.

Välkomna ombord!
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Ronneby & Karlskrona Nostalgia Festival 30 juni–1 juli 2018

Flight 101 och 102
Avresa: Lördag 30 juni och sön-
dag 1 juli 
Avgångstider Ronneby: Mitt 
på dagen. Tid för avgång på 
hemsidan och direkt till bokade 
passagerare.
Kostnad: 500 kr
Tillkommer: Medlemskap i Fly-
gande Veteraner.
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FULLBOKAD!

Flight 103
Timslång tur längs Blekinge-
kustens vackra skärgård!
Avresa: Söndag 1 juli 
Avgångstid Ronneby: Mitt på da-
gen. Tid för avgång på hemsidan 
och till passagerarna.
Kostnad: 1 000 kr
Tillkommer: Medlemskap i Fly-
gande Veteraner.

Ett unikt tillfälle att flyga med 
Daisy till eller från två fantas-
tiska evenemang i England. 
Upplev två av världens finaste 

Resfakta Grupp 1 
Utresa med DC-3 Daisy, 
återresa med reguljärflyg
Flight 130
Avresa: Fredag 13 juli
Avgångstid Västerås: 08:30 
Avgångstid Lelystad: 16:00
Återresa: Måndag 16 juli 2018
reguljärflyg från Gatwick till 
Arlanda, Landvetter eller Kastrup 
på kvällen

flyguppvisningar: Flying Le-
gends på Duxford och Royal 
International Air Tattoo, RIAT, 
på Fairford. Därtill det fina 
flygmuseet i Lelystad (www.avi-
odrome.nl) där våra holländska 
vänner i DDA finns. 

under RIAT gör omkring 200 
flygplan uppvisningar, beundra-
de av 150 000 besökare. 

under resan  besöker vi ock-
så de Havillands Museum norr 
om London (www.dehavilland-
museum.co.uk). 

CAB-Resor deltar i arrange-
mangen på plats. 

Se www.flygandeveteraner.se 
och www.cab-resor.se

Reseledare: Karl-Axel Waplan

Kostnad för resan: 15 900 kr (enkelrumstillägg 2 000 kr). Priset gäller 
vid minst totalt 30 betalande resenärer! 

Ingår:  Resa med Daisy ena vägen, reguljärflyg den andra. Hotell inklu-
sive frukost under tre dagar. Busstransporter, och samtliga inträden 
på museer och flygdagar.

Duxford Flying Legends Fairford RIAT 13–16 juli 2018

Resfakta Grupp 2 
Utresa med reguljärflyg, 
återresa med DC-3 Daisy
Flight 140
Avresa: Fredag 13 juli, på 
morgonen med reguljärflyg från 
Arlanda, Landvetter eller Kastrup 
till London-Gatwick.
Återresa: Måndag 16 juli 2018 
Avgång Lelystad: c:a 13:00
Åter i Västerås: c:a 18:00
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Republic P-47 Thunderbolt.

NäSTAN ALL INCLUSIVe!

– ej middagar

På värmländska Rudskogas 
hembygdsgård arrangeras 
årligen en upplevelsedag för 

Resfakta 
Flight 150
Avresa: Lördag 29 juli  
Avgångstid Västerås: 09:00
Åter i Västerås: c:a 17:30
Reseledare: Per-Olov Bortas
Kostnad för resan: 1 500 kr
Ingår: Lunch och kaffe.
Tillkommer: Medlemskap i Fly-
gande Veteraner.

Flight 151 och 152
Avresa: Lördag 29 juli 
Avgångstid Karlskoga: Mitt på 
dagen. Tid och plats för avgång 
meddelas på hemsidan och till 
passagerare.
Kostnad: 600 kr
Tillkommer: Medlemskap i Fly-
gande Veteraner.

hela familjen, Teknikdagen i 
rudskoga. Den tekniskt intres-
serade får sitt lystmäte. Men 
målet är att roa alla intressen 
och åldrar. 

Här finns något för alla att 
se och göra – från knypplade 
spetsar till fordon och motorer 
av alla slag. Dessutom skick-
liga slöjdare och byggnads-
vårdare, husdjur, en kvalitets-
marknad och utställningar. Helt 
enkelt ett kulturevenemang! 

Du kan köpa med dig av 
bygdens produkter, till exempel  
hembakat och hemodlat. Tek-

nikdagen vid Erk Orsas måste 
upplevas! Se www.rudskoga.
se/evenemang/teknikdagen 

Karlskoga  Rudskoga teknikdag – för hela familjen!  29 juli 2018

Gör ett dagsbesök i Almedals-
veckan. Det är ju valår i år, vil-
ket brukar göra evenemanget 
än mer eftertraktat. Flyg med 
Daisy och få en hel dag i Visby.

Det blir en dagsutflykt till 
Rosornas och ruinernas stad, 
med möjlighet till såväl egna 
strövtåg som studier av myllret 
av tyckare och förståsigpåare – 

Visby Almedalsveckan 3 juli 2018

Resfakta 
Flight 110
Avresa: Tisdagen 3 juli  
Avgångstid Västerås: 08:30
Åter i Västerås: c:a 19:00
Reseledare: Lars Cedwall
Kostnad för resan: 2 100 kr
Tillkommer: Marktransporter

samt en och annan sakkunnig. 
Vår statsminister har förkunnat 
att han inte ämnar närvara – 
men låt inte det hindra! Gotta 
er istället åt ett glas gotlands-
dricke och ta en saffranspann-
kake till kaffit.

utförlig information om resan 
finns på hemsidan:
www.flygandeveteraner.se 
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…men det finns plats på Flyg med Daisy!-turerna:
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Lotnicze Mazury, Masuriska 
Sjöarnas Årliga Flygshow, firar 
20-årsjubileum. Vår välgörare 
Stanisław Tołwiński, Kętrzyn 
wilamowo flygplats ägare, 
håller i spakarna vilket borgar 
för ett gediget flygprogram!

Vi gör också egna utflykter i 
gamla Ostpreussen. Varglyan 
har blivit ett måste, liksom slott 
och herrgårdar som minner om 
bygdens storhetstid. Polen har 

Resfakta 
Flight 160
Avresa: Fredag 3 augusti 
Avgångstid Västerås: 08:00
Återresa: Söndag 5 augusti
Åter i Västerås: c:a 17:00
Reseledare: Lars Cedwall
Kostnad för resan: 7 000 kr
Tillkommer: Kost och logi, 
eventuella inträden samt andel 
i transportkostnader.

under historiens gång drab-
bats av den ena stormakten 
efter den andra, vilket satt sin 
prägel. Om detta och mycket 
mer berättar vår guide Jadwiga 
under bussturen.

Vid ankomst till Wilamowo 
tar vi en landningsöl på Taver-
nan och hämtar något gott från 
grillen. Vi bor på vårt nya stam-
hotell Koch inom promenadav-
stånd från Kętrzyns centrum.
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Kętrzyn (Rastenburg) Masurien, Polen 3–5 augusti 2018

Dala-Järna Flygfesten 2018 11–12 augusti 2018

Resfakta 
Flight 170
Avresa: Lördag 11 augusti 
Avgångstid Västerås: 09:00
Återresa: Söndag 12 augusti
Åter i Västerås: c:a 17:00
Reseledare: Karl-Axel Waplan
Kostnad för resan: 1 500 kr
Tillkommer: Övernattning och 
inträdesbiljett Flygfesten.

Flight 171
Avresa: Lördag 11 augusti  
Avgångstid Dala-Järna: Efter 
flygshowens slut. Exakt tid och 
plats meddelas direkt till bokade 
passagerare.
Kostnad: 600 kr
Tillkommer: Medlemskap i Fly-
gande Veteraner.

FOTO JESPER RÅDEGÅRD/JRV AVIATION VIDEOS

Västerdalarnas Flygklubb 
välkomnar till Flygfesten i 
Dala-Järna. Evenemanget har 
tidigare lockat 40 000 besöka-
re. Uppvisningsprogrammet är 

av högsta internationella klass. 
Inte minst de spektakulära 
uppvisningarna i skymnings-
ljus, med inslag av ljusshow 
och fyrverkerier! 

Målsättningen är att Flyg-
festen ska vara mer än enbart 
flyg. Det bjuds en fullspäckad 
festhelg. Flyguppvisningarna 
varvas med kvällsunderhåll-

ning i form av dans, rockmusik 
och disco. Allt detta är inramat 
av en trevlig atmosfär! För mer 
information om Flygfesten se 
www.flygfesten.com 

Resfakta 
Flight 180
Avresa: Fredag 17 augusti 
Avgångstid Västerås: 09:00
Åter i Västerås: Söndag 19 
augusti, 18:00
Reseledare: Lars Cedwall
Kostnad för flyg: 6 000 kr 
Tillkommer: Kost, logi och 
lokala transporter samt 
arrangemang på plats.

matiska historia från andra 
världskriget. Vi besöker även 
Westerplatte i Gdansk, där 
Tyskland gjorde ett av andra 
världskrigets första angrepp 
mot Polen. Vi ser gamla stan 
och varvet där Polens frigörelse 
från det bolsjevikiska förtrycket 
inleddes under Lech wałęsa. 
Givetvis återbekantar oss med 
det lika välsmakande som 
svåruttalade polska kökets 
rätter. Kanske kombinerat med 
en liten Żołądkowa Gorzka?

Daisy är inbjuden till Aerobal-
tic Airshow 2018 i Gdynia, på 
polska flottans flygbas Babie 
Doły, som öppnas för kommer-
siell trafik. Detta firas med stor 
flygshow dag- och kvällstid på 
flygplatsen och längs Öster-
sjöns strand.

Vi bor på hotell i grannstaden 
Gdansk varifrån vi gör utflykter 
med en svensktalande guide. 

På programmet står en tur 
till den spektakulära långsmala 
halvön Hel, med sin dra-

Gdynia Aerobaltic Airshow 17–19 augusti 2018

Flight 091, 092, 093 och 094
Korta turer över Stockholm.
Avresa: Lördag, söndag, måndag, 
tisdag 25–28 augusti 
Avgångstid Skå-Edeby: Meddelas 
på hemsidan och till bokade 
passagerare.
Kostnad för resan: 600 kr
Tillkommer: Medlemskap i Fly-
gande Veteraner.

Flight 095
Timslång flygning över Stock-
holm och skärgården!
Avresa: Söndag 26 augusti  
Avgångstid Skå-Edeby: Meddelas 
på hemsidan och till bokade 
passagerare.
Kostnad för resan: 1 500 kr
Tillkommer: Medlemskap i Fly-
gande Veteraner.

Flyg med Daisy till Skå-Edeby 
inför vår skönhets 75-årsfest! 

På Skå finns goda chanser 
att se flera intressanta historis-
ka flygplan. 

Festen för Daisy sker på 
kvällen den 25 augusti. Däref-
ter står Daisy kvar på Skå-Ede-
by ett par dagar. Återresan från 
Skå måste alltså arrangeras på 
annat sätt än med Daisy.

Skå-edeby Till Daisys 75-årfest! 25 augusti 2018

Resfakta 
Flight 090
Avresa: Lördag 25 augusti 
Avgångstid Västerås: 10:00
Ånkomst Skå-Edeby: c:a 10:30
Reseledare: Karl-Axel Waplan
Kostnad för resan: 700 kr
OBS! Endast flygning från Väster-
ås till Skå-Edeby. resa från Skå 
ordnas på egen hand.
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Goodwood Revival på engelska 
sydkusten är ett av världens fi-
naste historiska racingtävlingar. 
Här återskapas atmosfären från 
förra seklet, när Goodwood var 
racerbanan där världseliten 
tävlade. 150 000 besökare 
väntas, varav många i tidstypis-
ka kläder. Här visas inte enbart 
bilar. Flyguppvisningar är en del 
av festen med Spitfire, Mus-

Goodwood Revival 7–10 september 2018

Resfakta Grupp 1 
Utresa med DC-3 Daisy, 
återresa med reguljärflyg
Flight 190
Avresa: Fredag 7 september
Avgångstid Västerås: 08:30 
Avgångstid Lelystad: 16:30
Ankomst Goodwood 17.00 
Återresa: Måndag kväll 10 
september 2018. reguljärflyg 
från London-Gatwick till Arlanda, 
Landvetter eller Kastrup.

Reseledare: Karl-Axel Waplan

Kostnad för resan: 16 000 kr Priset gäller vid minst 30 betalande 
resenärer! 

Ingår:  Resa med Daisy ena vägen och reguljär flyg andra vägen, tre 
hotellnätter inklusive frukost, busstransporter, inträden till Brooklands 
Museum och Luftfartssamlingarna i Leystad och två dagar på Good-
wood revival.
Enkelrumstillägg: 1 500 kr

Resfakta Grupp 2
Utresa med reguljärflyg, 
återresa med DC-3 Daisy
Flight 200
Avresa: Fredag 7 september, på 
morgonen med reguljärflyg från 
Arlanda, Landvetter eller Kastrup 
till London-Gatwick.
Återresa: Måndag 10 september 
Avgångstid Goodwood: 09:30 
Avgångstid Lelystad: 13:30
Åter i Västerås: c:a 18:00

Platser i Daisy finns på hemresan!

tang, Lancaster – och andra 
veteraner i luften. Här finns 
något för alla i familjen. 

På vägen till Goodwood lan-
dar Daisy i Lelystad i Holland 
med flygmuseet Aviodrome, 
www.aviodrome.nl. Här finns 
även DC-3-operatören DDA. Vi 
besöker också Brooklands Mu-
seum, www.brooklandsmuse-
um.com, sydväst om London. 
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NäSTAN ALL INCLUSIVe!
– ej middagar

Arlanda Flygplats och Arlanda Flygsamlingar 1 september 2018
Vi intar lunch på Raddisson 

Blu Hotel på egen bekostnad. 
Eftermiddagsprogrammet och 
utförligare information om 
resan kommer att presente-
ras på Flygande Veteraners 
hemsida.
Viktigt! På Arlanda måste alla 
bära badge. Vi behöver därför 
ditt personnummer med alla 
tio siffrorna, vilket du uppger 
vid bokningstillfället.
Medtag giltig legitimation!

Resfakta 
Flight 010
Avresa: Lördag 1 september
Avgångstid Västerås: 09:30
Åter i Västerås: ca 17:30
Reseledare: Anna Palmer
Kostnad för resan: 1 250 kr
Ingår: Flyg i Daisy, sightseeing, 
inträde Arlanda Flygsamlingar.
Tillkommer: Lunch. 
ytterligare detaljer på hemsidan 
www.flygandeveteraner.se
Sista anmälningsdag 25 augusti!
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En resa till Ljungbyhed, ett av 
Europas äldsta aktiva flygfält 
med anor i 1910-talet. Längs 
vägen dit anordnar vi en tävling 
ombord, där man bör ha lite 
flyg- och geografikunskaper. 

Ljungbyhed Fly’N’Ride Tävling ombord! 15 september 2018

Resfakta 
Flight 210
Avresa: Lördag 15 september
Avgångstid Västerås: 09:30
Åter i Västerås: c:a 17:00
Reseledare: Lars Wissing
Kostnad för resan: 3 700 kr

Flight 211
Timslång flygning över Skåne!
Datum:  Lördag 15 september
Avgångstid Ljungbyhed: Mitt på 
dagen. Exakt tid och plats för 
avgång på hemsidan. Medde-
las även passagerarna direkt.
Kostnad: 1 000 kr

Flight 212 Kortare rundtur.
Datum:  Lördag 15 september
Avgångstid Ljungbyhed: Mitt på 
dagen. Tid och plats medde-
las passagerarna.
Kostnad: 500 kr
Tillkommer vid båda flygning-
arna: Medlemskap i Flygande 
Veteraner.

Vi flyger i 1930-talsaviatö-
rens spår – den som alltid 
behövde hålla koll på land-
skapet nedanför. Vinnaren får 
flyga med på ett pass i en riktig 
warbird, North American AT-6 

Texan (Sk 16)! På Ljungbyhed 
finns allt en motorintresserad 
kan begära – vare sig det 
gäller Ford Mustang eller P-51 
Mustang. Ovanligt mycket his-
torisk teknik på ett och samma 
ställe alltså. Det kommer även 
att erbjudas tillfälle att flyga 
Daisy över Skåne. 

Se hemsidan www.flynride.se

Flyg DC-3 som förr – med karta i hand – och vinn ett enastående pris!
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Följ med till Sveriges största 
flygplats som du får se på ett 
sätt du vanligtvis aldrig gör på 
egen hand! 

I resan ingår besök på 
Arlanda Flygsamlingar där 
flyghistorikern och författaren 
Jan Forsgren guidar oss. Vidare 
ingår en busstur runt flygplat-
sen där vi bland annat får se 
Arlandas östra brandstation 
och en inblick i räddningsbe-
redskapen. 

Resenärerna delas upp i två 
grupper som flyger DC-3 den 
ena vägen och reguljärt flyg 
den andra. Endast på återre-

san finns platser kvar i DC-3. 
Vi bor på Holiday Inn Farn-
borough, ett stenkast från den 
klassiska flygplatsen där. 

UTReSA MeD DAISy

FULLBOKAD!
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Resfakta
Flight 060
Avresa: 19 september
Avgångstid Västerås: 09:00 
Åter i Västerås: ca 17:30
Reseledare: Karl-Axel Waplan
Kostnad för resan: 2 400 kr
Tillkommer: Lunch

F7 Såtenäs Skaraborgs flygflottilj 19 september 2018
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Vi flyger till en aktiv flygflottilj 
och gör ett unikt studiebesök. 

På F7 finns Försvarsmaktens 
centrum för utbildning av JAS 
39 Gripen-piloter samt trans-
port- och specialflyg. En gång i 
tiden var detta Daisys hem.

Förutom studiebesök på flot-
tiljens huvuddelar kommer vi få 
möjlighet att besöka Swedish 

Historic Flights unika samling 
av flygande militärflygplan samt 
F 7:s förbandsmuseum. Lunch 
intages på mässen. 

Detaljerat program om 
studiebesöket publiceras på 
Flygande Veteraners hemsida 
innan flygning, liksom övrig 
information om resan: 
www.flygandeveteraner.se

Åland Skördefest 22 september 2018
Skördefesten på Åland är tradi-
tionsenligt en stor folkfest som 
även i år besöks av Flygande 
Veteraner. 

På marknaden här erbjuds 
grönsaker, kött och andra 
lantbruksprodukter direkt från 
de åländska bönderna – kan 
något vara färskare? Även ett 
stort urval av det vackra åländ-
ska hantverket finns att köpa 
under skördefesten. 

När aptiten sätter in serve-
ras här omsorgsfullt tillagade 

utförligare information om 
resan och senaste nytt om 
programmet finns på Flygande 
Veteraners hemsida.

lokala specialiteter. Och allt 
förhoppningsvis under den 
åländska höstsolens milda 
strålar! 

Flight 221
Avresa: Lördag 22 september  
Avgångstid Mariehamn: Mitt på 
dagen, meddelas vid bokning.
Kostnad för resan: 600 kr
Tillkommer: Medlemskap i 
Flygande Veteraner.

Resfakta 
Flight 220
Avresa: Lördag 22 september
Avgångstid Västerås: 09:00
Åter i Västerås: c:a 18:00
Reseledare: Per-Olov Bortas
Kostnad för resan: 2 750 kr
Tillkommer: Lunch och inträde

Mälaren runt med Flygspaning 29 september 2018

Resfakta 
Flight 230
Avresa: Lördag 29 september
Avgångstid Västerås: 11:00
Åter i Västerås: c:a 13:00
Reseledare: Karl-Axel Waplan
Kostnad för resan: 1 500 kr

Vi passerar flera mycket in-
tressanta platser, förutom det 
världsunika skärgårdslandskap 

gemensamt igenom av vad vi 
sett. Ta med karta, kikare och 
kamera!

som man aldrig tröttnar på. Un-
der en kaffestund, som ingår i 
resans pris, går vi efter flighten 

I slutet av september kan du 
åter delta i en Mälarrunda med 
Flygspaning. 

Det finns många tidigare 
militära anläggningar – förr 
hemliga men i dag helt officiel-
la – inom lagom DC-3-avstånd 
från Västerås. Nu kan vi med 
Daisys hjälp komma relativt 
nära och se dessa områden 
från luften under en tvåtim-
mars tur över Mälaren och 
Stockholms skärgård. 

Resfakta 
Flight 050
Avresa: Lördag 6 oktober
Smaling Västerås: 09:00
Återresa: Söndag 7 oktober
Åter i Västerås: ca 18:00
Reseledare: Daniel Löfgren
Kostnad för resan: 5 100 kr
Ingår: Flyg Västerås- 
Torsby-Karlstad-Västerås. Hotell 
med frukost, marktransporter i 
Värmland, inträden.
Tillkommer: Måltider. Enkelrums-
tillägg 500 kr. 
Fler detaljer på: 
www.flygandeveteraner.se.

Värmland: Torsby och Karlstad En sagolik resa! 6–7 oktober 2018
En helg i Värmland! Veteran-
buss, författare och diktare 
samt militär historia. Det vän-
tar oss under denna resa. Vi 
flyger till Torsby där vi hämtas 
av Värmlands Bussveteraner. 
Sedan följer intressanta resmål 
som Sahlströmsgården och 

Torsby Fordonsmuseum. Vi 
färdas vidare längs den vackra 
sjön Fryken mot Selma Lager-
löfs Mårbacka utanför Sunne. 
Dagen avslutas på Broby Gäst-
givaregård.

Söndagen börjar med ett be-
sök i Torsby skidtunnel innan 

Flight 051 Torsby-Fryklanda
Timslång tur längs Klarälvs-
dalen och norska gränsen!
Avresa: Lördag 6 oktober 
Avgångstid Torsby: Förmiddag
Kostnad för resan: 1 000 kr
Tillkommer: Medlemskap.

Flight 052 Torsby-Fryklanda
Avresa: Lördag 6 oktober 
Avgångstid Torsby: Förmiddag
Kostnad för resan: 500 kr
Ingår: 20 minuters rundtur. Till-
kommer: Medlemskap i Flygande 
Veteraner

Flight 053 Karlstad
Avresa: Söndag 7 oktober 
Avgångstid Torsby: Förmiddag
Kostnad för resan: 500 kr
Ingår: 20 minuters rundtur. Till-
kommer: Medlemskap i Flygande 
Veteraner

vi flyger till Karlstad. Samma 
buss tar oss där till Alsters 
Herrgård, platsen där Gustaf 
Fröding föddes. 

Dagen avslutas på Brigad-
museum vid Klarälvens strand 
i Karlstad, där vi lär oss om 
militär historia.

NäSTAN ALL INCLUSIVe!– ej middagar
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Returadress:
 Flygande Veteraner
 Flygplatsinfarten 39
 168 67  BROMMA

Hur såg Daisy ut i US Army Air Force?
Hur var flygplanet märkt under sin tjänsgöring i US Army Air Force 
1943–45? Vilka märkningar fanns målade på framkropp respektive 
fena? Har du något tips? Kontakta Flygande Veteraner!

Information om hur Föreningen Flygande Veteraner 
hanterar dina personuppgifter
Från den 25 maj 2018 gäller i hela EU Dataskydds-
förordningen, i dagligt tal kallad GDPR, General Data 
Protection Regulation.

Föreningen Flygande Veteraner är mån om att du 
ska känna dig trygg med hur dina personuppgifter 
behandlas hos oss.

I första hand berörs du genom ditt medlemskap, 
som passagerare på våra flygningar eller som funktio-
när. Vi noterar följande uppgifter om dig: namn, adress, 
telefonnummer, epostadress och födelsedatum. 

Vi använder dina personuppgifter till att förvalta 
medlemsuppgifter och att upprätthålla ett kvalitativt 
medlemsregister. 

Föreningen Flygande Veteraner kommer inte utan 
ditt uttryckliga medgivande att använda dina uppgif-
ter till något annat än förvaltning och vidareutveck-
ling av medlemsregistret samt medlemsrelaterad 
verksamhet inom föreningen. De enda e-postmed-
delanden som kommer att sändas till dig baserat på 
uppgifterna i medlemsregistret är information avse-
ende betalning av ditt medlemskap eller förenings-
information gällande resor och andra aktiviteter som 
genomförs av Flygande Veteraner. Vidare kommer 
registret att användas för distribution av vår tidskrift 
samt annan information direkt relaterad till förening-
ens verksamhet.

Dina uppgifter når oss i första hand genom ditt 
medlemskap i Flygande Veteraner. De används vid 
anmälan till Flygande Veteraners resor eller andra 

arrangemang. Antingen via telefon, skriftlig registre-
ring eller epost.

Så länge sparar vi dina uppgifter
Tiden vi sparar dina uppgifter varierar utifrån vad upp-
gifterna behövs till. Vi sparar inte uppgifterna längre 
än nödvändigt för aktuellt ändamål. Som huvudregel 
sparar vi dina uppgifter så länge du tillhör någon av 
ovan nämnda kategorier. Efter att du har avsagt dig 
någon av dessa kategorier sparar vi dina uppgifter i 12 
månader. För att fullgöra skyldighet enligt lag eller an-
nan författning, myndighets föreskrift, beslut, begäran 
eller riktlinjer sparar vi kund- och faktureringsuppgifter 
så länge som fastställs i tillämplig lag.

Dina rättigheter
I enlighet med gällande lagstiftning har du ett antal 
rättigheter som innebär att du kan få information 
och kontroll över dina egna personuppgifter. Du har 
rätt att få en kopia på de uppgifter vi behandlar som 
gäller dig, genom ett registerutdrag.
Du har rätt att vända dig till oss för att begära att 
dina personuppgifter raderas:

I vissa fall kan vi inte tillmötesgå en begäran om 
radering, exempelvis om vi enligt lag är skyldiga att 
spara uppgifterna.

Om du har frågor, vänligen kontakta oss på telefon 
08-29 50 33 eller epost info@flygandeveteraner.se

Styrelsen
Föreningen Flygande Veteraner

Föreningen Flygande Veteraner och GDPR




