
Crazy Horse and two other TF-51Ds enjoy a
Florida sunset. (Scott Slocum)

Lee Lauderback 
heading across the

Atlantic in Berlin Express.
(The Friedkin Group)

Ass  22001177  ddrraawwss  ttoo  aa  cclloossee,,  tthhoossee  ooff  uuss  aatt  SSttaalllliioonn  5511  aarree  llooookk--
iinngg  bbaacckk  oonn  aa  ssuuppeerrbb  yyeeaarr..  FFiirrsstt,,  iitt  wwaass  SSttaalllliioonn  5511’’ss  3300tthh
yyeeaarr  ooff  ooppeerraattiioonn  ——  aann  aammaazziinngg  ffaacctt..  SSoommee  tthhrreeee  ddeeccaaddeess

aaggoo,,  mmaannyy  ppeeooppllee  wweerree  ssaayyiinngg  tthhaatt  WWaarrbbiirrddss  wwoouulldd  bbee  aarroouunndd
ffoorr  oonnllyy  aa  ffeeww  yyeeaarrss..  WWeerree  tthheeyy  eevveerr  wwrroonngg!!

TThhee  3300tthh  aannnniivveerrssaarryy  wwaass  hhoonnoorreedd  aatt  tthhee  aannnnuuaall  SSuunn  NN  FFuunn
aaiirrsshhooww  wwhheerree  SSttaalllliioonn  5511’’ss  rreegguullaarr  ccoorrrraall  ooff  MMuussttaannggss  wwaass  ssuupp--
pplleemmeenntteedd  bbyy  nnuummeerroouuss  ootthheerr  PP--5511ss  wwhhoossee  oowwnneerrss,,  mmaannyy  ooff
wwhhoomm  aarree  SSttaalllliioonn  5511  ggrraadduuaatteess,,  ggaatthheerreedd  ttoo  ddiissppllaayy  tthheeiirr  aaiirr--
ccrraafftt  wwiitthh  ssppeeccttaattoorrss  aanndd  ddoo  aa  lloott  ooff  ffllyyiinngg..

LLiitteerraallllyy  tthhoouussaannddss  ooff  ppeeooppllee  hhaavvee  fflloowwnn  iinn  SSttaalllliioonn  5511’’ss
MMuussttaannggss  ——  ffrroomm  tthhoossee  mmaakkiinngg  aa  ““ddrreeaamm  ooff  aa  lliiffeettiimmee  fflliigghhtt””
ttoo  tthhee  sseelleecctt  ggrroouupp  tthhaatt  hhaavvee  uunnddeerrggoonnee  tthhee  ffuullll  SSttaalllliioonn  5511
ttrraaiinniinngg  pprrooggrraamm..  
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OOnnee  pprrooggrraamm  ooffffeerreedd  bbyy  SSttaalllliioonn  5511  tthhaatt  hhaass  nnoott  rreecceeiivveedd  aallll
tthhaatt  mmuucchh  ppuubblliicciittyy  bbuutt  iiss  pprroovviinngg  ppooppuullaarr  iiss  tthhee  UUAATT  PPrrooggrraamm..
UUttiilliizziinngg  aann  AAeerroovvooddoocchhooddyy  LL--3399  AAllbbaattrrooss,, tthhiiss  pprrooggrraamm  ooffffeerrss
rreeaall--ttiimmee//rreeaall--lliiffee  aaddvvaanncceedd  uuppsseett  pprreevveennttiioonn  aanndd  rreeccoovveerryy  ttrraaiinn--
iinngg  iinn  tthhee  ssppeecciiaallllyy  mmooddiiffiieedd  jjeett..  TThhee  ppuurrppoossee  iiss  ttoo  ffaammiilliiaarriizzee
ppiilloottss  wwiitthh  tthhee  rreeccooggnniittiioonn  aanndd  rreeccoovveerryy  ffrroomm  uunnuussuuaall  aattttiittuuddeess
aanndd  iinn--fflliigghhtt  uuppsseettss..  PPiilloottss  aarree  ttrraaiinneedd  ttoo  rreeccooggnniizzee  aanndd  rreessppoonndd
aaccccuurraatteellyy  aanndd  qquuiicckkllyy  iinn  bbootthh  VVFFRR  aanndd  IIFFRR  ssiittuuaattiioonnss  bbeeffoorree  tthhee
ssiittuuaattiioonn  pprrooggrreesssseess  iinnttoo  oonnee  ffrroomm  wwhhiicchh  tthheeyy  aarree  uunnaabbllee  ttoo
rreeccoovveerr..  MMaannyy  aaiirrlliinneess  aarree  llooookkiinngg  iinnttoo  tthhiiss  ttyyppee  ooff  pprrooggrraamm..

LLeeee  LLaauuddeerrbbaacckk  mmaaddee  aavviiaattiioonn  hhiissttoorryy  dduurriinngg  22001177  wwhheenn  hhee
fflleeww  PP--5511BB  BBeerrlliinn  EExxpprreessss aaccrroossss  tthhee  AAttllaannttiicc  ttoo  aatttteenndd  tthhee
DDuuxxffoorrdd  aaiirrsshhooww  iinn  EEnnggllaanndd..  TThhee  ffuullll  aaccccoouunntt  ooff  tthhiiss  eeppiicc  ccrroossss--
iinngg  mmaayy  bbee  ffoouunndd  iinn  NNoovveemmbbeerr  22001177  iissssuuee  ooff  AAiirr  CCllaassssiiccss..

SSoo,,  wwhhaatt  ddooeess  tthhee  ffuuttuurree  hhoolldd??  SSttaalllliioonn  5511  pprreeddiiccttss  tthhaatt
iinntteerreesstt  iinn  ddiissccoovveerriinngg,,  rreessttoorriinngg,,  aanndd  ffllyyiinngg  hhiissttoorriicc  aaiirrccrraafftt  wwiillll
jjuusstt  kkeeeepp  iinnccrreeaassiinngg..  AAllssoo,,  iinntteerreesstt  iinn  ffllyyiinngg  iinn  tthhee  MMuussttaanngg  jjuusstt
sseeeemmss  ttoo  kkeeeepp  ggrroowwiinngg  aanndd  ggrroowwiinngg,,  ssoo  iiff  yyoouu  wwoouulldd  lliikkee  ttoo

sscchheedduullee  aannyytthhiinngg  ffrroomm  aann  iinnttrroodduuccttoorryy
PP--5511  fflliigghhtt  ttoo  aa  ffuullll  SSttaalllliioonn  5511  ttrraaiinniinngg
ccoouurrssee,,  tthheenn  pplleeaassee  ggeett  iinn  ttoouucchh  wwiitthh  uuss
aatt  440077--884466--44440000  oorr  vviissiitt  tthhee  wweebbssiittee  aatt
wwwwww..SSttaalllliioonn5511..ccoomm.. MI

THIS YEAR HAS HELD MANY  
HIGHLIGHTS FOR STALLION 51

BY KT BUDDE-JONES


