KALLELSE
till Utbildning den 6 februari och
Årsmötet den 20 februari, 2002
”JAS 39 GRIPEN-Systemet i Flygvapenperspektivet”
Den 6 februari. Bofors Stallet kl. 1800
I samband med införandet av GRIPEN-Systemet har det tagits ett dramatiskt steg in i det
modernaste av operativa flygsystem. Förutom det Svenska Flygvapnet har Sydafrika tecknat
kontrakt på ett flertal flygplan. Senaste exportkund är NATO-landet Ungern, som just tecknat
ett MOU för leasing av ett antal GRIPEN. Fler exportmöjligheter ligger runt hörnet.
GRIPENs unika fördelar som ett multi-role flygplan skapar en informationsöverlägsenhet som
är synnerligen intressant. GRIPEN är användaren av ”Luftens bredband”.
Detta plus mycket mer av det senaste kring Atack-Spaning-Jakt GRIPEN - sedan föreningen
besökte F7 i Såtenäs för en GRIPEN-dag - kommer att presenteras i bild och med
spektakulära filmer av major Håkan Brandt, en erfaren pilot från F7. En synnerligen
intressant uppföljning i Bofors Luftvärnsförenings regi, som man inte får gå miste om.
ANMÄL DIG SÅ SNART DU KAN!
Rolf Lindelöf
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Kallelse till Årsmöte i Bofors Luftvärnsförening
Den 20 februari, Bofors Samlingshus, Kl. 1800
Traditionellt har vi årsmötesförhandlingar med FBU Karlskoga. Vår förening är i år värd för
kvällen. Efter mötesförhandlingarna så bjuder lottorna på ärtmiddag i Försvarets Gård.
Kring denna trevliga samling följer vi också en trevlig tradition.
Kvällens föredrag kommer att vara en mycket intressant uppföljning av ”ABRAHAMSystemet - Ett unikt närlvsystem”. Ett stort steg framåt har tagits sedan förra
presentationen, vilket innebär intressanta animeringar och filminslag. Anmäl gärna Ditt
deltagande samtidigt med anmälan till den 6 februari.
Glöm inte att följa upp Bofors Luftvärnsförenings intressanta hemsida på Internet:
http://home.swipnet.se/boflv
Vårens fortsatta program kommer att fastställas av den nya styrelsen, men i våra planer finns
att i Mars ha en utbildning med tillgång till visning av hårdvara på allmålspjäsen ”SAK 57
MkII”. En internationellt mycket intressant pjäs som nu har ett antal kundländer.I April
planerar vi att upprepa vårt tidigare så uppmärksammade och uppskattade besök på Karlstad
Universitet, för att följa en moderniserad version av en direkt sattelitmottagning (NASAProjetet), plus den intressanta beskrivningen av utvärderings- och analysarbetet.
I Maj planerar vi en traditionell utflykt till ett intressant mål.

