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Klubbmøte spesial tirsdag 10. april 2012 - Ekskursjon 

Etter påsken innkaller vi til et helt spesielt klubbmøte. Vi skal nemlig på ekskursjon til Teknisk 
verksted for F16 på Kjeller. Her får vi låne møterom og det blir gitt omvisning og 

informasjon om de norske F16 flyene og hva som gjøres for å holde 
de på vingene fremover. 

Det vi må passe på er å møte opp presis kl 19:00. Vi skal nemlig inn på militært 
område og det er vakter i porten som vil vise oss inn. 

Vi møter opp ved hovedinngangen til Kjeller flyplass kl. 19:00 sharp! 

Program for møtet: 

1. INFORMASJON FRA STYRET 
 - Nytt fra styret / post. 
 - Interesse for felles tur til Bodø flyshow? 
 - Status flyplassen. 
 - Kurs i Vingtor regi. 
 - NM 2012 info. 

2. TEORIKURS – A-BEVIS 
 - Hva er A-bevis? 
 - Ikke en konkurranse eller et mål på hvor 

god man er til å fly, men et bevis på at man 
gjør de rette forberedelser, følger 
sikkerhetsrutiner og behersker et minimum 
flyferdighet og dermed beviser at man kan 
fly på egenhånd. 

 - Det viktigste for de som har flydd en stund 
er å friske opp sikkerhetsrutiner. 

3. OMVISNING PÅ TEKNISK VERKSTED 
 - Vi har to medlemmer i klubben som jobber 

på flyverkstedet på Kjeller, nemlig Kåre 
Teppen og Jørn Hoelsæther. Jørn skriver: 
”Kunne det være en ide å ta'n helt ut, dvs. 

at jeg inviterer dere opp til min 

arbeidsplass oppe på Kjeller hvor vi har de 

flytekniske verkstedene og sentral styring av 

Forsvarets flysystemer? Da kunne vi ta 

flyene i syne sammen med bl.a. en 

gjennomskåret F-16 motor.” 

4. KAFFE OG KAKER 
 - Om Ørjan får det til, varter han opp med 

kaffe og kaker som vanlig. 
 
Vel møtt 10. april 

F16 FLYTEKNISK VERKSTED 

Vi mener det ville være interessant for fly 
entusiaster som oss å få en liten briefing om 
våre F-16 kampfly og eventuelt litt om det nye 
kampflyet på et av møtene våre. 

Nå har vi sjansen. Jørn og Kåre tar oss med inn 
på verkstedet hvor de også har gode møtelokaler 
slik at den formelle delen av møte kan avholdes 
forut for "bedriftsbesøket". 

For å få til dette har vi sendt en medlemsliste til 
Kjeller slik at de har noe å huke av på når vi 
kommer og reiser. Skal være god plass til 
parkering inne på plassen. 

Det er et krav om at alle møter ganske så presis 
ved inngangen klokken 19:00. Det vil også være 
fotoforbud. Vennligst respekter dette. 

LOGO FOR NM 2012 ER KLAR 

Vingtor står som arrangør av norgesmester-
skapet i kunstflyging i år og det jobbes i det 
skulte med NM forberedelser. Blant annet har 
Anders Eiebakke sammen med en kamerat tatt 
frem en super logo for arrangementet som 
presenteres for første gang her: 

 


