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~ Medlemsb lad For

Norsk Flytekniker Organisasjon

Utkommer 4 ganger pI'. år.

Redaks j on: Terj e Tve ten3 Ts-E
SAS.

Adresse: Postboks 60313303
Os lo Lufthavn.

Tanker og meninger i "INFO" behØver
ikke å være NFO iS offisielle syn.
Ettertrykk og sitat er tillatt ved
oppgi velse av kilde.

N i F i 0 i SENTRALSTYRET:

Formann: J. GIÆVER3 SAs
Telef. (02) 133669

Nestformann: J.LANGEBRO
Braathens sAFE3sola3
Telef. (04~ '651586

sekretær: J. B. HAAGENsEN3 sAS
Telef. (02) 135224

Kasserer: J.sundbY3 FOF~FBU.
Telef. (02) 133964

Representant Braathen SAFE:
T. HJELMERVIK3 Fornebu
Telef. (02) 243819

Representant Fred. Olsen:
E. HØsTAKER3 Fornebu

Representant sAs:
K.PAULSEN3 Fornebu
Telef. (03) 8505?5

Representant Sterling:
S. PEDERSEN 3 Gardermoen

Representant Widerøe:
T.TESSEM3 Bodø
Telef. (081) 24808

KJÆRE LESERE i

så er vi igj en fren~e ved et års
utlØp, jeg synes ikke det er
lenge siden jeg satt og rotet med
forrige års jule-utgave av INFO.
Problem~r med å fylle noen sider
har det al tid vært og blir vel
fortsatt, men litt "lesestoff"
er det vel denne gang også.
Det går med raske skri tt mot jul,
og al t hva den medfØrer av mat og
drikke. Det er vel i år som tidli-
gere noen som må trå til på jul-
aften. Jeg håper at dere som har
denne noe sure fornØyelse får litt
oppvartning som sØmmer seg på en
slik kveld. Til dere andre som er
sikkret julerniddagen hjemme vil
jeg bare få minne om at ~jele-
dressen også skal på når helga er
over.
Når det gjelder det året som vi
snart skal gå inn' i, håper jeg at
det vil gi ro på arbeidsplassene
slik at vi alle kan fã utfØrt det
vi er satt til å gjøre.
Âret I980 var nemlig et år med
mye uro, ryktespredning og avis-
skriverier. Dette har gjort at de
fleste i vår bransje har fØlt en
usikker fremtid.
Jeg håper at året I98I kan bevise
det motsatte.
Til slutt vil jeg få Ønske alle
lesere en god jul og et godt nytt
år.

red.



QUO VADIS......"....

* * *

Ja, hvem skulle ha trodd det,
ikke jeg i hvertfall ~
At jeg skulle sitte her å skrive
takk og farvel til NFO og dens
medlemmer. Det er fa en ikke lett,
man blir nesten sakral i tanke-
gangen. En trøst er det jo at det
ikke er en defini ti v skilsmisse,
men nærmest må betegnes som en
separasjon rned besØksrett til
barnet.
Â kalle AFF/NFO barnet mitt,
lyder vel noe bombastisk. Ikke
desto mindre har den tatt mer tid
og gi tt meg flere problemer enn
noen av mine andre etterhvert
mange barn. Når det er sakt f må
det også tilfØyes at man har
mange gledelige episoder å tenke
tilbake på, ganger man fikk fØle
seierens søte sØdme f og at man så
at det nyttet. En har nçen ganger
ogs~ -mottatt fØlelsen av takknem-
lighet og slikt går man lenge på.
Det har vært mange skuffelser og
tilbakeslag, regelrett "TrØkk i
trynet", men alle disse elemente-
ne tilsammen kan sammenfattes i
et ord, erfaring ~
Den kan ikke kj Øpes for penger,
ei heller læres på noen skole,
men har vært og er for meg meget
nyttig. Ja, j eg tror j eg kan gå
så langt som til å påstå at den
har vært med på å forme meg som
person, både på godt og vondt.
Man er nok mindre nai v nå, enn
fØrste gang man passerte dØrene
i NAF-byggningen, og bra er det.
Jeg blir rent nostalgisk når jeg
tenker ti lbake på de i 1 us j oner og
forhåpninger man gjorde seg da
AFF for drØye II år siden befant
seg i min håndveske, komplett med
kartotek, regnskap, penger og det
hele. Men det er j 0 lenge siden,
eller var det i går ?

Side 2. .Kjærelesere!

Side 3. . John takker for seg.

Side 4. .Nytt fra Sterling.

Side S. . AEI og ICAO.

Side 7 . . Min mening om FE/SO.r-

Side 8. .Flykjenning og iO raske!

Side 9.. FOF-nytt.

Side iO. .Nytt fra WiderØes.

Side .II. . Tilstands raport fra de
autoriserte ved Sola-basen

Side I2. .Den nye "femmerbande"i SAS.

Side I4. .Nytt fra SAS.

Side iS. .Nytt fra BD.

Side I6.. Flykten från SAS.

Side I7.. Infeksjonen

Håndveska sprakk etter et halvt
år ~ Forhandlingsrett ~
Braathen, F.Olsen og WiderØe tra-
mpet inn på arenaen. Sterling
stille listende etter. Hovedavtale
overenskomster, utenriksavtalerr,
særavtaler. SFF startet motoren.

. . . . . . forts.:
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Quo Vadis forts.:

AEI startet motoren. AFF ble NFO,
f ikk sentralstyre, egen avis, god
Økonomi og mistet melketenna.
NFO ble landsomfattende, ble
internasjonal. NFO fikk fortenner f
mange fortenner, altfor mange på-
står noen. NFO var med på å starte
PRIFO og ble full voksen.

r

La gå at dette var en "Flipp out",
men sett som ovenfor forstår dere
hva som blant annet holder en til-
li tsmann gående. Veien vidre er
lang og ulendt f og dere får mye
kulde og styggvær på turen, men
NFO har solide gutter til å trekke
lasset, og dessuten fikk vi jo om-
sider vinterkjeledresser, ikke sant ~
Takk for den tlden j eg fikk, og for
det jeg forelØpig har fått lov til
å gi. Glem ikke besØksretten!
I ærbØdighet og respekt for NFO og
dens medlemmer tegner j eg herved:

~~_ Iele rfLL77Q

~

I'.

~

FRA N FO

GOD JUL OG GODT NYTT AR~
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AEI (AIRCRAFT ENGINEERS INTERNATIONAL) OG ieAO.

Av S. Hansen EVEOM.

Som de fleste av medlemmene nå
kjenner til, arbeider ICAO for
tiden med revisjon av Annex 1-
Personnel Licensing.
International Standards and
Recommended Practices foreslås
endret i betydelig grad med sikte
på et world-wide sertifiserings-
system.
NFO har i uttalelse til Luftfarts
verket gått inn for ideen og de
fleste forslag i det opprinnelige
utkast fra ICAO. Men, det må jo
all tid være et men later det til,
og så også i dette tilfellet.

Utkastet fra ICAO "s sekretariat
inneholder nemlig bestemmelser
som gir de enkel te lands luftfarts-
myndigheter anledning til å de leg-
ere retten til å utstede flytekn-
iske sertifikater til bl. a.
flyselskapene (operatørene).

Dette har jo vært aktuell poiitikk
fra Luftfartsverket ved flere tid-
ligere anledninger, og fra foren-
ingens side har vi kj empet ii'!ot
med ne~b og-klØr. Hvis noen skulle
være ukjent med problematikken,
mener altså NFO at et slikt syst-
em er hel t forkastelig. uten å
gå i detaljer kan vi her fastslå
at dersom dette blir realisert, er
det å betrakte som en katastrofe
for flyteknikerens integri tet,
faglig kompetanse- og kunnskaps-
ni vå, og i siste ins tans en dir-
ekte trussel mot dagens flysikker-
hets standard.

Det er vel unØdvendig å poeng-
tere at Luftfartsverket ikke fant
å kunne ta hensyn til NFO i S argu-
menter i si tt remiss-svar til
ICAO!

Hvordan skal vi gå frem for å få
stoppet dette forslaget fØr det
blir vedtatt innen ICAO ?

NFO ermedlem av AEI, som er en
upoli tisk fellesorganisasjon som
skal i vareta flyteknikerenes fag-
lige interesser over for de enkel te
lands luftfarstmyndigheter og
internasjonale organisasjoner som
f. eks. ICAO.
AEI, som nylig er etablert, består
for tiden av organisasjoner fra 5
land, nemlig England, Frankrike,
India, Norge og Sverige.
på grunn av at vi kun represent-
erer disse 5 land, har vi store
problemer med å få AEI anerkjent
som s k "selected international
organization" innen ICAO.
I brev fra ICAO heter det bl. a. :
11 I a Iso s h 0 u Ide xp I a in toy 0 u t hat

the se cre tariat nei ther grants
nor wi thho Ids recognition of org-
anizations3 ~hat is the responsi-
bility of the Council of ICAO.
Inevi tab ly 3 the Co unci I base sits
decision on carefu I consideration
of such matters as the degree to
which an organization is represen-
tative of a particular specialized
field of interest on a truly inter-
national scale and the exent to
which it is capable of contribut-
ing to work of ICAO n.
(Understreking gjort av artikkel forf.)
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AEl - ieAO forts.

Avdette fremgår det at AEI, for å
kunne bli anerkjent på linje med
andre internasjonale føderasjoner
må ha tilsluttning fra langt
flere nasjonale flyteknikerorgan-
isasjoner.
Kun på denne må te kan vi regne
med å få reell innflytelse på
ICAO's fortsatte arbeid med rev-
isjon av Annex I, noe som er an-
s 1 å t t å ta 3 t i 1 5 år.

på denne bakgrunn vil jeg anmode
våre sympatisØrer og medlemmer,
og spesiel t de som er utenlands-
stasjonerte for kortere eller
lengre tid, om å samle opplysni-
nger om utenlandske flytekniker-

*

organisasjoner/grupper (untatt i
de forannevnte 5 land).
Slike opplysninger, evt. med
kontaktadresser, sendes så NFO,
slik at vi gjennom AEI kan ta
kontakt med disse med sikte på
en tilsluttning eller samarbeid.

Etter min vurdering er dette noe
som haster, og dersom vi ikke når
frem med legal innflytelse innen
ICAO, er det utopi å tro at de
foreslåtte endringer kan hindres
ved hj elp av "industrial actions II
overfor ICAO og de enkel te Contr-
acting States.

S. H.

.- i: - -

i.p.0. .... i'(...ln

1I
': ê\ vA fè ÇHJh - J) t i/AR Jo /3RILI.IANÎê

. 11
lcoMTI'Kt-l.l .
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MIN MENING OM FE/SO PROBLEMET
Av K. E. Has leto ATHOM

,.

Etter å ha lest Herr Lagarhus
artikkel en gang, måtte jeg faktisk
klype meg i armen og lese en gang
til, men det ble desverre ikke noe
bedre av det.
Man kan unéktelig undres: Er ikke
Herr Lagarhus oppmerksom på at det
finnes andre mennesker innvolvert
i luftfart enn PILOTER3 og at de
også fø 1ger med i det som foregår?
I "Flight" av Inov80 finner en
artikkler som illustrerer at det
finnes andre syn enn hans, selv
innenfor PILOT standen.
Jeg vet ikke hvilken "experience"
Herr Lagarhus har innenfor sivil
luftfart, bortsett fra å være
PILOT, men han har tydeligvis mye
å lære av det som foregår rundt
om i verden.
At han tar IFALPA til inntekt for
en ren SAS sak (FE/SO) er en ting,
men at han ikke vet hvorfor det
sitter en FE "sideveis" i de fleste
flyselskap i verden, det er skre-
mmende. Det panelet er nemlig fra
Flyfabrikkene/Myndighetene desig-
net som et rent Engineers Panel!
Dette er enda mer fremtredende i
de mer moderne flytypene. Jeg har
en mistanke om at Herr Lagarhus
har gjort en liten feil i sin
oversettelse av uttrykket Three-
man crew, når han hevder at IFALPA IS
syn er 3 PILOTER i cockpit.
IFALPA's krav om three men-crew er
ikke noe nytt for dem som har fulgt
med innenfor luftfart de siste år-
tier.
Det var allerede et krav den
gang DC-9 og B-737 var på tegne-
brettet. At SAS PILOTENE fikk inn-
fØrt en 3.PILOT i sin tid, var bl.
a. under forutsettning av at det
skal finnes en autorisert flytekn.
på hver stas jon, for å gi mainten-
ance release.

Når begynte forresten IFALPA å
ivareta sikkerhetsmessige og
tekniske ting innenfor luftfart?
Er ikke det en ganske alminnelig
"Union", så god som noen?
Har Herr Lagarhus no en gang hØrt
om FAA: CAA. ICAO, osv.
Jeg vil anbefale ham å finne ut
hva disse organisasjoner driver
med, så vil han få et mye 'bedre
diskusjonsgrunnlag.
At IFALPA er til for sine medle-
mmer og deres sikkerhet. er det
vel ingen tvil om, liksom enhver
annen union.

Helèigvis, i mitt daglige yrke
treffer jeg flygere som har et
mye mer nyansert og sunnere syn
på de nevnte problemstillinger,
og som vet hva de snakker om!
Et råd til Herr Lagarhus til
slutt, da jeg ikke betviler hans
kvalifikas joner som flyger: Gi deg
ikke opp i tekniske diskusjoner
fØr du vet hva du snakker om,
det finnes nemlig endel mennesker
som kan ting du ikke kan.

K.E.H.

d

Slike bastante påstander som: Et
fu I It in tegrated fai I safe crew
kan kun oppnås med tre PILOTER3må
Herr Lagarhus selv stå for.
De undersØkelser som er gjort på /). ~dette området, indikerer derimot ~~u~
at et two men crew er mer fail
safe, men for all del, bland ikke
dette med two men crew kontra three
men crew inn i diskusjonen FE/SO~ ~ "Checklist, schmecklist!1 got it all right here in my head!"

. ---------.-S.IDE 7
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I. Når flØY C-5A GALAXY for fØrste gang ?

2. Når flØY Beech-99 for fØrste gang ?

3. Hvilken motor brukes i B-99 ?

4. Hvor stor ytelse har hver motor på CONCORDE ?

5. Hva er navnet på TU-I44 ?

6. Hva heter verdens største helikopter ?

7. Når flØY TRIDENT 3B fØrste gang ?

8. Hvilket år ble den fØrste JU-52 bygget,
og hvor mange ble det bygget total t ?

9. Hva het forrlØperen til C-II9 Flying boxcar ?

IO.Når flØY Avro Anson fØrste gang, og hvor mange
ble bygget av denne typen ?

L0SNINGER PÅ SIDE: 16
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Ja, så er jeg tilbake med "ferske"
nyheter fra FOF igjen. I forrige
nummer av INFO skrev j eg ganske
oppløftende saker angående utdanning.
og det skulle jeg gjerne fortsatt
med. Men nei, nå har det liksom
stoppet opp. Årsaken til dette er
det ingen som er herre over, men
at det ikke er bli tt noen orden
på praksisen for de tre som var
i USA på Beech-200 kurs belaster
vi selskapet. En skulle jo tro
at det var en fordel for begge
parter at disse folkene fikk sine
sertifikater snarest mulig . ~et
burde jo også være best for kunden.
Vi vet jo aIle at Lufxfartsverket
krever en godkjent praksisplan,
og noe slike foreligger i skrivende
s tund ikke.
Lønnsforhandlingene er enda ikke
ferdige her, men det ser ut til \
at det kan løse seg, og da på en
slik måte at vi aIle er nogenlunde
tilfreds.
Noe vi lenge har savnet og mast
om er en Ii ten traktor til tauing
av småfly og bakkeutstyr. Bette
har nå ordnet seg og en traktor
er innj øpt. Riktignok er den
litt brut, men det spiller jo
ingen rolle så lenge den er
brukbar. Flott Julepresang, vi
jubler 1 .
Noen nye medlemmer er det ikke
blitt enda, men vi veD'at flere
ligger i løypa både i hangar en
og på verkstedene, og vi ønsker
dem aIle velkommen som fremtidige
medlemer.

r-

r-

DU smører3 Jeg
administrerer!

Ellers viI jeg minne om at det
snart er jul ~ dette i tilfelle
noen skulle ha glemt det), og
NF /FOF viI ønske aIle en riktig
god jul og et godt nytt år.

En ekstra julehilsen til kaptein
Tor Ludvigsen som nå slutter i
FOF etter JI år. "Ludvig" skal
begyu i Luftfartsverket I. januar
I9ßI, og vi ønsker ham lykke til
i den nye stillingen. Vi håper
han viI finne tid til et hangar-
besøk i ny og ne i tiden som kommer.
Du ar hjertlig velkommen.

J.S.

S I DE 9
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TI LSTANDS RAPORT FRA DE AUTORISERTE VED SOLA-BASEN.

Da det for innvidde ikke er ukjent
at S.A.F.E. har personalproblemer
på den tekniske siden, har firmaet
startet en ny poli tikk for å bØte
på dette.

Den består i at det på enkel te
verksteder er opprettet kontrollØr-
stillinger, med kontrollstempel
og det hele, med ti ttel som prod-
uksjonskontrollØr.
Disse er "autoriserte" av S.A.F.E.
til å ivareta kontrollfunksjonen
på verkstedene. Det fine med dette
er at samme prod. kontr. personlig
overhaler komponenter og deler,
for så etterpå, stemple og godkje-
nne si tt eget arbeide.

Selv om vi har baklomma full av
sertifikater, samt alle alderstil-
legg sertifikat tillegg og senior, " ) 0tillegg (les "Seniltillegg ,sa
har vi bare kr. iis f - pr .mnd. mindre
enn prod. kontrollØrene på verksted-
ene. Denne lØnnsforskjellen er nok
for li ten, ettersom ingen av oss
som har sØkt disse kontrolljobbene
har fått demo Men for å bli en slik
ikke Luftfartsverk, autorisert kont
rollØr, er vi ikke kompetente nok,
og fØlgelig ikke god nok for en
slik forfremmelse.

Med den for oss (med "Senil tillegg")
meget guns tige pens j onsordning ,
skulle det være unØdvendig å holde

det gående lenger enn til 70-80 års
alderen ? Vi vil nok få hjelp til
å bli dyttet inn i et hull, hvor
vi kan innta mer eller mindre for-
vridde arbeidsstillinger.
Om det er et spesiel t medisinsk
fenomen is. A. F. E. vet vi ikke,
men det ser ut som om vi er mer
verd etter kl. 1530.
Da slukker "de hvite" lyset, og
går hjem. Igjenværende items og
snags blir overfØrt til LMR, og
vi er plutselig god nok til ~
fikse og utkvi ttere hva som helst.

Dette er en kronisk tilstand som
varer utover kveldene og nettene,
og ikke å forglemme helgene.
Men så plutselig hver morgen
kl.0700 (presis) i ukens fem
fØrste dager, er denne unormale
tilstand over, og vi må ha kont-
rollØrens stempel på al t vi gjør.
En god ting er at vi er spart for
trynepolitikken her. Ansinitets-
poli tikken er heller ikke noe
problem, så firmaet bØr ha kont-
roll med det hele. Jo flere kokker
dess mer sØl, heter det jo.
Luftfartsverket behØver jo ikke
lenger være tilstède ved tester,
oppkjØring, etc. Og da firmaet
også deler ut kontrollØrstempel
på verkstedene, så skulle al t
være i de beste hender.
De som foretar utvelgelsen har
sikkert gått gradene selv, og
under mottoet "Beskjedenhet er
en dyd" er vi overbevist om at, 0ingen fØler seg vonbraten eller
forbigått, hverken i verkstedene
eller i hangaren.
Det viktigste er dog at firmaet
overlever, og det gjør det nok.
Det er sikkert ikke noe problem
å få tak i enda flere fremmed-
arbeidere. Selv om disse skal ha
god lØnn, diett og hotell, samt
leiefirmaets provisjon f så blir
det sikkert billigere enn å betale
sine autoriserte det de fortjener.
Egentlig burde vel firmaet ha
betaling for å ha oss i sin tjene-
ste, i likhet med andre utsatte
her på Jæren ?
Under mottoet:splitt og hersk3
ønsker vi aIle en God JUl3 og et
GODT NYTT AR !

Flyteknikerne ~ BU.
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DEN NYE "FEMMERBANDE" I S AS:

Dette siste års utvikling har med-
fØrt en ti 1 takende uro og en meng-
de ubesvarte spørsmål blandt alle
grupper av ansa tte - spesiel t på
linjestasjonene.
Ryktene florerer - og i avisene
kan man lese om ledelsens ideér
og hØyttenking - om saker som spe-
nner fra innfØring av "begagnade
F- 2 7", total omlegging av rutes tru-
kturen, sammenslåing av stasjons-
tjenesten på enkelte stasjoner,
til reduksjon av antall ansatte og
innfØring av en ny styreform i
selskapet.
Ingen vet noe sikkert, ryktene går
- og usikkerheten og uroen brer
seg som en epedemi blandt de ansatte.

Som om ikke dette var belastning
nok, er det også etterhvert bredt
seg en fØlelse av ubehag ved å være
ansatt i SAS.
Mens folk fØr i tiden var stolt
over å være ansatt i SAS f selve
flaggskipet i Skandinavia, opp-
lever en nå bl. a. på grunn av
"billigkjØtt", merkelige billett-
priser o. s. v. at ansatte nærmest
må unnskylde seg når folk spØr hvor
en arbeider.

Kan så den nye konsernledelsen snu
denne utviklingen og gj enopprette
den fornØdne tilli t hos publikum
og ansatte ? Bare fremtiden kan gi
svar - og om den er det som kj ent
vanskelig å spå.

Hva kommer så til å skje innen
teknisk, j a, se det er det de
færreste som har noen klar for-
mening om ennå. Vi kommer til å
tilhØre "Airline Division" i den
nye organisasjonen, og har fått
hr. Jan Carlzon som øverste sjef.
Hans innsats i Linjeflyg tør være
kjent for de fleste flyteknikere.
I et intervju i Aftenposten 26.nov
redegjØr han nokså grei t hvordan
han vil angripe problemene for å
reise kjærringa.
Om den tekniske s iden ved SAS kan
man bl. a. lese: "- Hittil har
luftfartshistorien vært mer fokus-
ert om den tekniske utvikling enn
om passasj erenes plass i bildet.
Betaler man kr. 3000, - for Oslo -

SIDE 12

Paris tur-retur, er det selvsagt
at flyet virker som det skal.
Nu skal vi konsentrere oss mer om
det som kanskj e ikke er så sel v-
sagt idag. At det er passasjerer
vi tar hånd om".

Hvordan skal man forstå en slik
uttalelse ?
Jeg må vel si at med en konsern-
ledelse besatt av folk med bak-
grunn i salg- og reisebyråvirk-
somhet, finner jeg det lite rea-
listisk å forvente no en bpprust-
ning av den tekniske standard i
selskapet - snarere tvert imot.
For å begrunne min skepsis, for
å minne om de gamle ord om at
historien gjentar seg, er det
naturlig å gjøre et kort tilbake-
blikk i vår his torte :

Etter at propellerflyenes æra
var over, har det skjedd en grad-
vis og planmessig nedvurdering
av flyteknikerens rolle i SAS'
vedlikeholdssystem. Det har
nærmest vært en uendelig rekke av
utspill fra Hovedkontorets side,
alle med siktemål å beskjære og
redusere flyteknikerens "status"
innen selskapet. Det skulle være
nok å nevne stikkord som pilot-
s j ekk - L-check mekaniker - Main-
tenance Release rett - innfØring
av CRI - s lØyfing avetterutdan-
ning o. s. v. o. s . v.
Ta f. eks. dette med etterutdan-
ning, til tross for både et skri-
kende behov, sunn fornuft og
ArbeidsmiljØlovens bestemmelser,
fjerner HK våre hardt tiltrengte
brush-up kurs med et pennestrØk,
uten å spØrre hva vi mener selv-
fØlg~ig. Og dette mine herrer,
er ikke noe enestående eksempel,
men nokså symptomatisk for behan-
dlingen av problemene innen tekn-
isk avdeling.

Vel nok har NFO hatt sine feider
med såvel personal- som teknisk
avdeling i regionen, men vi er da
realister og kommer som regel
frem til lØsninger vi alle kan
leve med.

~ forts.~



forts. av Den nye "fernerbanden" i SAS

Det vi ikke kan leve med er den
hi ttil sterke sentraldirigeringen
fra II stor-SAS" .
Tilstandene og klimaet i det
svenske arbeidsliv lar seg absol-
utt ikke overfØre til forholdene
i Norge - vi har en ganske annen
mentali tet og lojali tet på arbeids-
plassene hos oss, hvertfall ute
på linjenettet.
Men hva hj elper det så lenge vi
til stadighet tvinges i skytter-
gravene for å forsvare vår eksis
tens ?

Disse, og lignende erfaringer har,
ihvertfall hos meg, avfØdt en viss
skepsis for fremtiden - og jeg
synes å merke en beklemmende fØle-
lse av turbulente tider foran oss
nå. Ingen må bli det minste for-
bauset om flyteknikerne atter en
gang kommer i "problemlØsernes"
fokus - og at f. eks. det gamle
og forkastede forslag om , innfØre
"pilot-sjekk" lanseres som
"gefundenes fressen" for SAS

La oss derfor håpe at de, nye
koster denne gang tar fatt i rett
ende, og at de satser på å virkelig-
gjøre sin målsetting:
"i vår nye organisasjon er vi inn-
stilt på å motivere våre ansatte
til ytterligere innsats for å skape
verdens beste flyselskap for for-
retningsreisende. Det skal bli
helt naturlig for en skandinav å
velge SAS"

Flyteknikerne vil også være med å
yte si tt aller beste for å bringe
SAS di t selskapet hØrer hj emme -
blandt verdens beste flyselskaper.
Får vi lov ?

La oss ta utviklingen av den s k
"etterutdanningssaken" som en peke-
pinn om hvilken vei vinden blåser
for de autoriserte flyteknikerne
og deres fremtid i den nye organisa-
sjonen !

Quo vadis - Janne Carlzon ?

6944

THE STATION ENGINEER's LAMNT

In the early morning rain
wi th a spanner in my hand
and an aching in my heart
and my pockets full of sand
i'm a long way from home
and I miss my loved ones so
in the early morning rain
with no place to go.

Out on runway zero nine
the DC-g (I) is set to go
but I'm stuck here on the ground
where the cold winds blow
well, the liquor tasted good
and the women all were fast
well, there she goes my friend
she is rolling down at last.

Hear the mighty engines roar
see the silver bird on high
she's away and westward (2) bound
high above the clouds she'll fly
were the morning rain don't go
and the sun always shines
she i 11 be flying over my home
in abut three (3) hours time.

This old airport's got me down
it i S no earthly good to me
'cause I'm stuck here on the ground
cold and drunk though I might be
you cannot jump a jet plane
like you can a freight train
so I'd best be on my way
in the early morning rain.

I. Boeing 707,DC-8,DC-IO etc.
2. Northward, eastward etc.
3. Two. four, seven, ten etc.

Melody: In the early morning rain.

\- ..

\. /

"I thought I told you to get that Dog
off the Ramp!"
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S A S ARBOK 1980

For de som ikke kj enner til det,
kan opplyses at denne utmerked~
trykksak nå er kommet NFO -i - hende.
Ikke fra SAS, om noen skulle frist-
es til å tro det, neida, selvfØl-
gelig måtte vi få den fra "datter-
selskapet "vårt.

(

Vi anbefaler boken på det varmeste
- dersom du sØker faktiske opplys-
ninger om SAS, gå ikke glipp av
dette hjelpemiddelet :
Boken er både lettlest og informa-
ti v, spesiel t vil vi henlede opp-
merksomheten på kapi ttelet om den
tekniske tj enesten innen selskapet f
det er på hele 5 sider av bokens
149 sider :
Opplæring av piloter, kabinbesetn-
ing og stasjons- og markedsfØrings-
personell blir behØrig skildret
over 7 sider.
Opplæring av flyteknikere blir ikke
nevnt med et ord, men kanskje det
har sin naturlige forklaring -
i hvertfall med hensyn til etterut-
danningen ?
Etter nøyere gransking fant vi for-
resten ordet "stasjonsmekaniker"
nevnt på side 100, så vi er ikke
glemt vi heller.

Hvem har så ~tgitt boken ?
Â jo, det er Public Relations -
SAS Hovedkontor :

c.. . S . H.

ARSM0TET I NFO A VD i SAS i

Det er avholdt årsmøte iNFO avd.
SAS. MØtet ble avviklet på tradi-
sjonel t vis med årsberettning,
regnskap, valg og bevertning.
Âret 1980 har vært et aktivt år
for NFO, SAS. Det er mange saker
som har fått sin avsluttning i
disse måneder og nye er påbegynt.
Hva Økonomien angår så har det
heller ikke vært noe dårlig &r.
Valget denne gang ga heller ikke
store sjokk, eneste forandring i
styret var at J. B. Haagensen har
overlatt kasserer værvet til
Edmund Grohshennig.
Serveringen var som vanlig topp:

Nyttfra N FO avd.
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Nytt Ira NFO

BRAATHENS
.s:A-F~BU - ~JYTT ~

1 BU er forholdene stort sett som
vanlig. Det skj er heller ikke så
mye på forenings fronten i disse
dager. Vi får håpe at al t tar seg
opp etter årsmøtet og når vi komm
mez inn i det nye året. .
Ârsmøtet avholdes 15/12 kl. 1330 f
på 301a, håper oppsluttningen blir
bedre enn den har vært på de
andre rnedlemsmpter hittil i år.

Ellers så ulmer det ganske ganske
kraftig på overflaten her fortiden.
Ârsaken er at bedriften har oppre-
ttet en ny stilling for säkallte
produksjonskontroiiører ved 8e1-
skapets verksteder.
ProduksjonskontrollØr er en kombi-
nert jobb som lagleder og ko~trol-
lØr. Med det tiiiegg som betale3
for denne j obben, vi 1 en prod.
kontrollØr tj ene ca. 70-80 kr.
mer pr. mnd., dersom han har topp
fagarbeiderlØnn, enn en flytekn.
med 3 sertifikater og topp ansin-
itet. Dette viser godt hvor lite:..
~n flytekniker- har igjen fo~~sdn'
innsats forå ta jUÉ sertifikater.
Det viser også at en flytekniker
blir vurdert under en fagarbeider.
Er det rart at de. som har arbeidet
,nesten en mannsalder som flytekniker:
fØler seg dårlig behandlet ~
Bedriften er klar over forholdet,
men påstår at den ikke kan gjøre
noe nå, da alle avtaler er under-
skrevet for i år.
Vi må vente til vi møtes ved neste
korsvei, sies det.
Om våre medlemmer er så tolmodige,
det får tiden vise.
En annen side av saken er spØrsmålet
om jobben som prod. kontr. blir
utfØrt slik LV har forrutsatt,
dette er et ganske interessant pkt.

Ellers så avsluttes i disse dager
et B-737 kurs, hvor de fleste del-
tagerne kommer fra Sverige og TRD.
Det skal videre holdes endel små-
kurser til året er omme.

så gjenstår å se litt på hva året
1981 vil fØre med seg av godt og
vondt.

~
Av det vonde som vi håper det
blir gjort noe med er den supre
hyd.riggen vi har hatt et års tidf
med sykdomstegn hele tiden.
Den har vel egentlig vært moden
for skraphaugen helt siden vi fikk
den f med sine Hyjet-damp lekkasje
Dette forhold bØr snarest rettes
på dersom de som arbeider med og
i nærheten av denne ikke skal få
Ødelagt sin helse.
Helsa får du som kj ent bare til-
del t en gang og de fleste Ønsker
å beholde den så lenge som mulig.
Jeg regner med at de rette leser
dette og tar det til etterrettning.

Til slutt vil jeg få Ønske alle
kolegaer ett godt nytt år.

J .L.

. . . .

1G~
"Look at this way.,while it ONLY took 20

minutes to fix it..it took me.5 years to learn
HOWtodoit!"

SIDE 15
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BREV FRAN EN SOM TRÖTTNAT
PA A TT FUSKA

Vad jag menar med att jag tröttnat på att fuska är
att jag och övriga flygtekniker otaliga gånger blivit
beordrade att "skita" i att åtgärda felaktigheter

som vi anmärkt på vid vår besiktning av fpl. (Kom-
mentaren "Det har vi inte tid med, det skiter vi i"
känns igen av varje verksam flygtekniker.)

Som jag ser det är det i själva verket en systema-

tisk nedbrytning där företaget utgår från att vi ska
( tröttna, Kommen dithän ser vi inte de försämringar

i flygsäkerheten som de små förändringarna i t ex
besiktningsunderlag innebär, en i mitt tycke myc-

ket allvarlig utveckling.

Jag trodde i min enfald att flygföretag som SAS var
intresserade av att ha en så hög tek'rìisk standarq på
fpl. som det bara går att hålla med de underlag för
utbildning av personal en och framför allt den myn-
dighetskontroll som finns idag. Att något är fel för-
står var och en am jag säger att jag under mina
dryga 11 år vid SAS enbart utbildades på fpl DC-9,
När förE:i.uget så medvetet bromsar det tekniska
kunnandet, kan det inte bara vara orsakat av sko-
lomas' icitet eller av ekonomiska skäl, det mås-
te finna:: intresse i att styra kunnandet och helt
klart även ta kontrollen över kursmaterialets inne-

håll.

SIDE 16

FRAN SAS ?.

Vi tekniker måste därför aktivt verka för att en hög
standard hålls på den utbildning som vi ska åtnjuta
och inte acceptera den gradvisa försämring som vi

bl a sett på ARN'skolan.

Min förhoppning är att varje ansvarsmedveten flyg-
tekniker inte godtar en så usel utbildning, en ilia
förmedlad kunskap är farlig.

Vidarè får vi inte godta att företagen tar över kon-

trollen av kursdeltagarnas kunskaper, den nivån

måste bedömas av LFV som förhoppningsvis har
intresse av hög flygsäkerhet.
Den utveckling som jag såg under min tid vid SAS
pekar entydigt mot sämre flygsäkerhet. Den ut.
vecklingen måste stoppas, framför allt via bättre ut-
bildning. Sedan får vi väl även ta till drastiska
medel. Någon kanske säger att det är lätt för under-
tecknad att skriva så, när han lagt avo I viss mån
kan jag hålla med, men varför skulle jag skriva
detta om det inte var för att mitt hjärta ändå slår
för flyget.
Jag har noga övervägt det jag skrivit, så ingen skall
tro det är ett utslag av min stora besvikelse på SAS,
utan det beror på den uppriktiga oro jag känner när
det gäller flygsäkerheten.

F.d. Flygtekniker vid SAS
Roland Karlsson "Nynäs"

Ottsjön 1720

83060 Föllinge
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Salat - tråkkeres forbund"
gOde giedesdrap og

ras.er i u t brud d.

~nsvarl. red.mak. og vicapresident ISF: Tom Skalle

INFEKSJONENS PR-TOPP

I. Personalsjef' Wïllassen BSAFE under mottoet "Splitt og, hersk"

2. Tekn. sjef' Kummeneie FOF under mottoet "Alt under utredning"

3. Regionsjef' Backe Mathisen SAS under mottoet "Overskudd i år
også ? - på personell"

4. Kontroll ing. Trøen SAS under mottoet "Dette skal jeg i aIle
f'all klare å f'jerne"

På venteliste denne gang prod. sjer. Wahl SAS.

Det var ikke så mange som søkte om å bli oppf'ørt
denne gang, men det er ikke f'arllg f'or den PR-Iystne
å send inn navn og ti ttel.
Så viI Inf'eksjonen f'å ønske aIle smug-Iesere et godt
nytt år.

T.Skalle.
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Norsk Flytekniker Organisasjon,'
B;.,ks 60 i
Oslo L1Jfthavn

J0g er interessert i medlemskap og her derfor om ytterligere opplysning om
NFO.
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