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Und.er förutsättnlng att Faåer Pluvius vil-l ha viinligbctcn att hå1le uppc
neil skvättand.et ka"n vl räkna meel en verkligt ku1 I'öLJ l[ED oss-ttag eön-
d.agen d.cn 12 okt.

Det börjar mcd samling på torgat för vand.ring ut ti1L CVA. 3et skal-l gås
om en g&e! Det bllr en mellanstation vitl Bcbacken, d.är.ABF:a Oosgrmeik-
kår bjud-er på snäkta.nd.e valger och pigge mareoher i behagtig bl.andning.
Däreftcr gemensam vand.rlng tlLl Fälthangaren.

Driftviirnet vttl- Flyget kommer att försvara fl,ygfältct mot anfalLa^ncle
västeråsstyrkor. f kanpcn om fältet kan ma^n vänta många spännantlo EtolllGntr
Det bllr också dsnonstration av noderna va,pcn. BL a får vi se skarpekjut-
ning ned. pansarskott" Oranatgevär ooh automatvapen konmer att vara I
elilen. Dragkamp mellan lag från CVA ooh CFA bar IFFÅ lovat ord.na med ooh
man kan räkna med att d.et bl-ir en verklig attraktlon att se Flygete
starka karlar I oentimetcrkanp on dragtrepct.

Vid. Fälthangaren har ordnats eå att vl eka trivas. Soffor flnng för den
son söker vl1a ooh Mäsaen har ordnat servering av ve"m soppar kaffc ooh
låskedrycker. Arboge Lottakår her etällt pcreonal till förfogancle för
scrvcrlngen.

Det komrncr ookeå att bJuctes på överraskningar 1 olika former.

När aL]t d.et här är klert, är tLet d.ags att se deltagarna i Flygete Motor-
klubbs Brittsonnarrunåa komma i mål. Start ooh nål för denna stora täv-
ling har förlagts t111 CVA. I anledning cl-ärav är ookså Mägeen öppen
undcr d-en tid. Srittsomnarrundan pågår'

DEr oÅs oM B[ oÅs

Rubriken är ingen fras utan rena rama vcrkllgbetcn. Det skalL nänligen
tävlas om sn gås ooh d"et skall gå ti11 så här'
Ä11-a anställda vid Flyget kan d-eltaga i ett fenllje- el1er fEstma^ns1ag
på tre p€rsoner:. Far ooh nor jänte eon ellar d.otter, fåistnan och fästnö
Jamte väninna el}er kompis bild"ar ett lag ooh annälcr eig för tleltagandc
i "Dct gås om en gås'r. lnmälan skal1 vara lnlämnail ti11 Bergtrollets rcdt
avcl 5{2 CVA, clLer vakten CVA - CFA senast på fred-ag kl 13.
Anniild.a lcg sa^urlag rrid Gäclclgårctegkolan på tiapunkt soxn seaarc ncådelag,
Eär ekcr lagstart ncd några minutcrs meLl.a^nrum.



Vanclrlngevägcn går Kungeörsvägcn, gångvägon vicl sidan av rlksvägen ooh
så cn sväng la blancl vLllorne I Ekbaoksn. lfiålct är planen vitt E].cvhcnnct'
På vilgcn finng trc kontrollcr. Där konncr Lagct rtt tll].stäl-las trc frå-
gorr gon tlet gåIler att skriftligan besvera vlcl kontrollen. Poängbcclön-
ning av sv&ron sker ooh ilet lag, som samLat åc fl-osta poängen vinner g&acn.
Jo, tlct är vorkl-lgcn cn livs levand.o gås, som vinnarlaget får håi.nta på
Pergonalfcstcn ilcn l-5 novambert

Vi aLLr andra, eon lnte etällcr upp 1 lag, vand.rar ookså från torgct ut
til.1 Hrbacken, clår vt Lämpligcn bör varo kl 900. Då sättcr nänL1gcn Oogs-
r1|rslkkårcn i gång sin konscrt. Dct åir Ju inte förbjudot att ta tlLl oykaLn
cLler biLen för att komma ut ttll- Ekbacken eLLer Flyget. Från &baoken
komner vl att nccl smslken i epctscn vand.ra i gåernarsoh ut t111 CVA.
.[vnarsoh från Ekbaoken skcr kl 9.30. vi som cj går i lag etartar från
Oäild.går<leskolen 8, 45,

Ett orrl. tlll- aLla förälörar. Låt barnen fö1ja ned ut. fFFA konmer att se
ti1l att clon lnto har Jeclsamt.
När d.ct hela är över flnns åct nöj1lghct att åka bues hen tl1l stan.
lfiöt upp tr&D-, kvtnn- ooh barngrent t111 l'Lygets etora famlljadagt
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I sonagte nunret av Trollungen omnänndee en kommanda fototävling. FöLi-
necl-ogs-kosnltt6n har nu valt jury för denna tävling. Det blir faktor
0L1e Wallström, fotograf Beinhold Cerlgson ooh John EkLöfr CVAr eom kom-
mer att gpanska bll-derna. Juryn har faststäLlt följand,e reglcr för täv-
lingen. iävttngstid.rag skall vara inlännade eenast den 3 novenbcr 1958
kl L4. Bitlrag kan lnlämnag t111 Bergtrollets red, avd. 642 CVAr e1ler till
vaktenvld.CVAoohCX''[. Tävllngensmotto: Min bä s t a b i 1il.
Indelnlng har gkctt i två gruppcr.

Grupp I Färcfoto
@e[iapositiv1varr].igastor1eker.Ibarr-ochbaksiela
bör utmärkas.

Orupp II SvErt-vita biltler
lfinsta sid.a 12 om. Bllclerna b6r vara montcrade på atödkartong ooh rengkurne.
ttcd. tanke på att bl}<Lcrna gkaLl hängas först på Miseen och eed.a,n I FoLkan
i gambtnå meå Personalfestcn vil1 juryn ge tävllngeåei"tagarn& en vink osr

ett små bllcler har svårt att komne till gin rätt I cn utställning.
Inlännecte biltler bör ej tlcligare ba varit neil i tävLlngesemmanha,ng.

VäLkomns rned b11d.ert

Sonmar-Llloeriok

Sannfällt glvakt ooh honnör
vår stronga vaktstyrka gör
för an enda man
hslnhatt brukar hanr.

ltfr Winkle


