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Så er det tid for et nytt nr. av
INFO igjen, denne gang tynnere enn
på lenge, desverre.
Det er merkelig at vi ikke har et
par mann med skriveklØe i vår
store organisasjon.

Jeg forsØkte å få igang noen av
dere i denne 3p. saken, men det
ble ikke den store flommen av
stoff og innlegg som jeg håpet på.
Det som vel opptar mange av oss

nå om dagene er de problemer som
flygelederne holder på med.
De kjemper en kamp mot store
stygge Staten og det er ikke lett.

Vi iNFO har jo også luftet tanken
om å se på vår stilling, men vi
ikke kommet lenger enn til et
utvalg som skulle se på vår
situasjon, hva som kommer ut av
det kan en lett tenke seg.
Mange av dere er vel i full
gang med havearbeid og sowmer
forberedelser, mens andre fort-

satt måker snø. Her på Østlandet
har det så smått begynt å våres
og påsken er like om hjØrnet,
derfor vil jeg til slutt få

Ønske dere en god påske.
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Did missile cause Ita,via crash?
THE mystery suounding the crash

of an Itavia DC-9 on June 27 (Flight,

July 5, page 2) has deepened following submission of the accident report

to the Italian Transport lvíinistry an'Ò

slatements from ltavia's president
Aldo Dcn-anzali, writes our Rome

The misile theory is linked, in the

Italian pres, with the crash of a

metal fragment embedded in the leg
of a female victim. Analysis of the

southern Italy. The \\Teckage was

fragment in the USA, which has been

discovered on July 18, but the exact

identifed as coming from the main

undercarriage door, has given rise to

Libyan MiG-23 F10gger in Calabria,
crash date has not been revealed.

The pilots body was returned to

the theory that a missile, or other
projectile, was involved in the crash
because of the way the fragment is

Libya arid, apparently, no autopsy
was performed to establish th time

and crew perished and no distress
ca were reæived by Italian A TC.

vealed traces of sulphur, phosphorous, potassium, chlorine and calcium.

sible Libyan connecton, as Italy depends greatly for its oil supplies on

The last three elements are consis-

the Nort African countr.

recovered.
A ministerial committee of inquiry

tent with human tisue levels, but

correspondent. The aircraft was on a
Bologna-Palermo flight and was lost

in the Tyrrhenian Sea, some 90 mies
north of Palermo. Al 81 passengers

The flight data recorder has not been

r-

from the crashed aicraft were the

fuselage tailcone and a 5c X 2cm

deformed. Chemical analysis has re-

the sulphur and potassium ar

of death. The Italian authorities
sem anxious to play down any po-

Both Nato and the Italian Ai
Foræ state that none of their ai-

present in unusual quantity. The

craft were in the ara at th time

though thes have not ben made

possible explanations are proffere
for the evidence: an onboard bomb,

was no practæ, or accdentaL, mis

collision with a meteorite or a missil

sile firing. The are where the crash

publicly that he believes the evidenæ

sti,ke. Th most plausible explana-

occurred is at the junction of two

has presented its findings on the
accident to the transport miistry, al-

public,' and Davanzali has stated

supports the theory that the DC-9-10

tion is an onboard bomb. The inquir

"1"" rlestroyed by a missile. Film of

fidings show that boies recovered

the ATe radar træ, which has been

after the crash show no indications

the DC9 disppe and that ther

aiiays and is frequently usd by

miltar aircraft.

More confuson has ben shown by

analysed in the USA, shows no sign

of explosion injuries, probably rulig

jecs near to th stcken aircrt,

out a bomb in the cabin. But this still

the A TC radar does show evidenæ of

leaves open the possibilty of an ex-

to the inquir's report fidigs.

of other aircraft or fas-movin obaccording to th magistate leadi

the inquir_ Flight understads th
only wreage that wa revered

-plosion in a baggage hold or even

a wheel welL. The meteorite' theory
is not being taken very seriously.

Davanzali's contention tht film of

anothr aicraft in th are, cotrar

Davanza ha be indictd on a

chage of diurbing public ord.

Boeing's new project plans advance
r- HIGHER-CAPACITY versions of the

would be available from 1985. Boeing

designed for rather higher cruising

747 seem to be taking priority in
Boeing's plans for new models to be
developed during the mid-to-late-

supersede the 767-200 completely, in

speeds than are now customary). Such
a new wing would be 15 per cent more

the way the 727-200 replaced the 727-

1980s. As well as prolonging the pro-

of the stretched aircraft would also be

duction life of the 747, the new devel-

used in the 767F and a longer-range

development.
Boeing has studied straightforward

version of the 767-200.

stretches of the 747, including a

Boeing 767 and a rewinged, stretched

r- opments are aimed at rollng back the

market gains achieved by A,irbus In-

dustie.

Boeing expects to settle on a capa-

city figure for a stretched version of

the 767 around the third quarter of
this year. Currently, a 272-seater air-

says that it does not expect it to

100. The higher-gross-weight structure

On development of the 747, Boeing

makes the interesting point that by
1983 a combination of higher seating
densities, improved engines and the

stretched upper deck wil have im-

proved the fuel burn per seat of the

craft stretched by 29ft-4in-the larger
. of two options under study-is emerg-

747 by one-third since the type entered

16ft 6in stretch would have been

by Boeing's perception that the air-

smaller in capacity than the A300B4.

lines do not want to lose the 5,500mile range capabilty of the current
747-200B, and that further increases

ing as a front-runner. The alternative

A Boeing sales offcial says that the

company is not worried that China
Airlines' decision to supplement its

claims will offer 10-15 per cent better

no less than 253ft, compared with

Now under study for future 747

ground clearance for rotation. Mainly
for this reason, the company is look-

deck along the whole length of the

fuselage would produce an aircraft
seating 670-760 passengers; also under

consideration is a new upper lobe

basd on the seven-abreast S(c~io2. ,of
the 767, increasing capacity to 710

seats in a mixed layout. One disadvantage of this approach, however, is that

195ft for the present aircraft. Aspect

capacity av'ailable for belly revenue

to 9, and sweepback reduced from

more of the space below the floor
would be needed for baggage.

is a similar margin to that claimed by

ratio would be increased from 6.75

over the A310. The stretched aircraft

37 .50 to 340 (the current wing was
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of ,the need to provide adequate

ing at a smaller stretch of 6~t aft of

developments is a new wing spanniIg

the US company for the standard 767

design of the undercarriage because

the wing for balance reasons, combined with extensions of the upper
deck. Simple exension of the upper

to the stretched 767, which Boeing

- seat-mile costs than the A300600. This

670-seater, but the long fuselages of
such aircraft seriously complicate the

ments of the 747 are being influenced

On the contrary, the company is opti-

mistic that A300 operators wil switch

262ft-long 600seater and a 287ft-long

service. Studies of further develop-

wil call for the development of a new
wing if this performance is to be maintained.

ï67s with A300s wil set a precedent.

effcient than the e.xisting wing, as
well as removing constraints on 747

freight would be reduced; and far

NYI
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YS

YS' gruppelivsforsikring e~ en ren dødsrisikoforsikring, dvs. den kommer til utbetaling skattefri tt uansett dødsårsak. Forsi kri ngen gi r de pårørende en "økonomi sk førstehjel p". Den skal s i kre

de etterlatte en omstillingskapital mens de tilpasser seg den reduksjon i inntekten som overgang
fra lønn til pensjon medfører.

GUNSTIG UTVIKLING

FORS I KRINGSSUMMER

PREMIER

980 98

Hovedmedlem kr. 366,- kr. 351,Ektefelle "161,-" 140,-

980
kr. 128.800 (8xG)

64.400 4xG

981
kr. 180.980 (8xG)
90.480 4xG

G= Fol ketrygdens grunnbe øp, pro 0 .0.8 kr. 7.400,I forsikringssummene for 1981 er inkludert et garantert tillegg på 30%.
DENNE GUNSTIGE UTVIKLING HAR FØLGENDE ARSAKER:
Gjennomsnittsalderen på de forsikrede har gått ned
Lavere dødelighet har medført nytt premiegrunnlag

Fors i kri ngssummene øker i takt med G.
Man bør være spesielt oppmerksom på følgende:
_ Arspremien er den samme for alle i YS' gruppelivsforsikring - uansett alder.
Ektefelleforsikring kan kun regnes i tilknytning til gruppelivsforsikring for hovedmedlem.
Forsikringssummene avtrappes for medlemmer mellom 50 og 70 år.

Forsi kri ngen opphører ved utgangen av det ka 1 enderå r medl emmet fyll er 70 å r
YS' gruppelivsforsikring er vesentlig rimligere enn tilsvarende individuell forsikring.
Nærmere orientering om ordningen får du av ditt forbund, YS eller av Forenede Forsikring.

SKEfORY.lDE _ _ 1 N.ORMAi:.JON__Df _ _Il.IAK _ _I __ IlllU - _ TiL _ _llEORSKlUGEtL_
YS og Norsk Pool for kollektiv skadeforsikring (poolen) ble 30.04.79 enige om en prinsippavtale
om tegning av kollektiv hjemforsikring, kollektiv ulykkesforsikring (tilleggsordning), og eventuelle andre skadeforsikringer som måtte bli aktuelle i fremtiden. Formålet med avtalen var - foruten
å arbeide for at medlemmene i organisasjoner tilknyttet YS skulle få kollektive forsikringer med

så 1 a v premi e som mul i 9 - også å samarbei de om skadeforebyggende i nformasj on og s kadeforebyggende
tiltak for å holde premien på et så lavt nivã som mulig. Den kollektive hjemforsikring for YS vil
bli gjennomført i de fleste av våre forbund i løpet av 1981. Vi har derfor funnet det naturlig
allerede nå å ta spørsmålet opp om slik skadeforebyggende informasjon og tiltak som nevnt i avtalen. YS anser denne side ved forsikringsordningen svært viktig - særlig med det for øye å holde

premi en på et så 1 avt n i vå som mul i g. Vi ha r på denne bakgrunn anmodet Pool en om at man i kontaktog forhandlingsutvalget tar opp til behandling det spørsmål som er reist i saken, med det siktepunkt å komme frem til et tilfredsstillende opplegg om ikke alt for lenge.

SKAEOP .lGJ ØR _ _:: _ _.Y = _ _ .KQLLEUYE ___I:EO.RIKRlG..
I tilknytning til den skadeo~pgjørspraksis som det er lagt opp til i poolen har denne bl.a. uttalt:
"~el skapene anbefal er at forskri ngstagerne setter opp 1 i ster over hva deres i nnbo består av. I de

tilfeller hvor innboet er velutstyrt, er dette av spesiell viktighet. Denne innholdsfortegnelse
bør først og fremst inneholde gjenstander av over en bestemt verdi, f.eks. over kr. 100 til 500.
Til støtte for innholdsfortegnelsen kan man ta fotografier av de forskjellige rom i leiligheten,
bl.a. Tor å vise møbler, andre gjenstander som befinner seg der, spesielt malerier og andre kunstgjenstander. Det kan også tas fotografier av åpne skap, slik at man kan se innholdet. I skadetilfeller hvor store verdier er gãtt tapt, kreves det en betydel ig innsats fra både skadel idte og
selskapet for å bringe på det rene hva det virkelige tap er. Har man på forhånd forbredt oppgjøret
slik sam ovenfor nevnt, vil arbeidet med skadeoppgjøret,bli' petydelig enklere, og man er Sikrere
.på å få erstattet det tap som virkelig er lidt. I all, skadeoppgjørspraksis søker selskapene å
i komme frem til et så korrekt skadeoppgjør som mulig. Det er imidlertid forsikringstageren selv som
må stille krav om erstatning for de ting,han har tapt eller som er blitt skadet. Han må også som
regel - når det dreier seg om store verdier av innboet totalt eller om enkel tgjenstander av
spesiell høy verdi - fremlegge dokumentasjon på at det er grunnlag for det krav han stiller. Har
f.eks. en forsikringstager fotoutstyr for et spesielt høyt beløp, bør han skaffe seg en bekreftels€
på at han ha r dette, f. eks. ved at han oppbeva rer regni nger i hans eget navn."
YS vil anbefale sine medlemmer i størst mulig grad å opptre i samsvar med nevnte retningslinjer.
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FØLGENDE RESOLUSJON BLE VEDTATT
PA N i F i 0 I,S REPRESENTANTSKAPSM0TE

Norsk Flytekniker Organisasjon i s

på en tilfeldig valgt stasjon

Representantskap har behandlet
spørsmålet om de skandinaviske
luftfartsmyndigheters holdning
til daglig flyettersyn utfØrt av

Av 26 flyanlØp med større jetfly
(over 120 passasjerer) ble det

fartØysjefer.

Saken har i de senere år vært
gjenstand for en rekke henvendeelser og protester fra ulike
skandinaviske flytekniker- og

andre arbeids takerorganis as j oner-

uten at dette har medfØrt endret
holdning fra luftfartsmyndighet-

enes side.

En resolusjon fra den Skandinaviske Transportarbejderfederations
kongress i Stockholm 1978 om
samme sak, har heller ikke avstedkommet noen endringer i tingenes

ti ls tand.

vår organisasjon ser med stigende
uro på den sikkerhetsmessige
nivåsenking som her'tillates
innen skandinavisk luftfart.
I brev av 31.7.1979 til NFO opplyser det norske samferdselsdepartement at det i 2. halvår 1977
og i I. halvår 1978 ble utfØrt
tilsammen 5917 ettersyn av fartøysjefer, uten at dette har forårs-

aket noen "episoder" av sikker-

hetsmessig karakter.

Vi som til daglig arbeider med
flyvedlikehold og flyettersyn har

en hel t annen oppfatning av si tu-

asjonen, noe vi gjentagne ganger
har gjort respektive luftfartsmyndigheter oppmerksom på.
Vår organisasjon har bl. a.
latt gjennomføre en undersØkelse

viste undersØkelsen bl. a. :

ikke utført pålagt ettersyn i

12 tilfeller, og i de Øvrige 14
tilfeller ble det utfØrt en hØyst

mangelfull inspeksjon.

Bl.a. ble de fleste inspeksjoner
utfØrt i lØpet av 20 tiL 60 sek.
,- uten lys : De aller fleste
inspeksjoner ble utfØrt av flystyrmann, til tross for at det
kun er fartøysjefen som kan gis
dispensasjon til åutfØre slike

ettersyn.

Som kjent benytter SAS seg ikke
av dette ettersynssystemet, men
på grunn av selskapets vanskelige
Økonomiske si tusajon, har vår
organisasjon nå fått indikasjoner
på at selskapets ledelse vurderer
å innfØre "pilotcheck" som et

kostnadsbesparende til tak.

Representantskapet finner på
bakgrunn av foranstående og tidligere erfaringer i samme sak, å
måtte rette en inntrengende henstilling til samferdselsmyndighetene i Skandinavia om å sørge
for at nåværende regler på dette
område endres med sikte på å
begrense adgangen til å utfØre
"pilotcheck" til mindre og

enklere flytyper.

Denne re so ius j on b ie oversendt

later.

samferdse isministerene i de tre
Skandinaviske iand. Vi håper nå
at myndighetene tar denne henvendeisen aivoriig~ siik at det
kan komme noe positivt ut av

UndersØkelsen fant sted i tids-

det heie.

av praktiseringen av den såkal te

"pilotcheck" som myndighetene til-

rommet 14. II. 79-31.12. 79, og

resul tatet bekrefter vår påstand
om at denne form for ettersyn
slett ikke kan bidra til å opprettholde den sikkerhetsstandard
som forutsatt av luftfartsmyndig-

hetene.
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Nytt ~r~_~_l:..O
NYTT FRA BSAFE i
I BU går livet sin vante gang.

BRAATHEN5
S'A.GE

Det er mer enn nok å gj Øre ,

heldigvis får en si. Enkel te
ganger er det nesten i meste
laget og det drar lett med seg
mye overtid.

For tiden~er_kursvirksomheten

FØr f ikk en bare hØre det, nå
får en fØle det, hvor tregt det
går å få unnagjort svært mange
ting. Hadde samme treghet virket
på gulvet ville det gått måneder
mellom hvert fly som kom ut.

i BU spredtCp:~ to plasser, dvs.

Sola og Fornebu.
på Sola går det et F-28 kurs og
på Fornebu et F-27 kurs. Disse
nærmer seg vel i skri vende stund
slutten. Videre planlegges et
F-27 kurs på Sola fra slutten av
mars måned og noe senere et basic
kurs. så våre 4 instruktØrer har
nok å henge fingrene i de også.
Om det lykkes å få del tagere til
F-27 kurset står det igjen å se,
for ved F-28 kurset var det
vistnok ikke lett. Interessen
var helst noe lav, det måtte både
lokkes og lures for å få nok

kandidater. Det ble hele 5 stk.

Ârsaken den sier seg j 0 sel v

etter vår mening, det er serti~
fikattilleggene som er for lave.

En kan jo ikke forvente den hel t
store interessen for flere sert.
når en likevel med max. sert.tillegg kan risikere å bli forbigått av andre grupper, når disse
får et lagleder/kontrollØr tillegg. Hvorfor da ta ut flere sert.
og kanskje bare få lov å gå
flere nattskift som takk.
Det er jo ikke så vanskelig å
skjØnne hva som skal til for å
få opp interessen igjen, hvis
det er Ønskelig da ?
på nytt har H. S. - spØkelset duk~
ket opp igj en i dØrene hos oss,

etter deres annonse i dagspressen. Så får vi se hvem vi mister
denne gangen da, for noen blir
det vel. Antagelig noen av den
eldre garde, både med og uten

Siden forrige nr. av avisen kan
en nå konstatere at vår etterhvert så berømte hydraulikk rigg
er bli tt i orden. Dette til stor
glede for de som bruker den eller
arbeider i nærheten.
Vidre ser vi at den nye fuglen,
B-767, spØker i de flestes hjerner. SpØrsmålet er jo om selskapet
har ryggrad nok til å bære den,
og om tidene forandrer seg til
det bedre eller verre.
Samtidig ser en at det strammes
måte at folks posi tvie innstilling til jobben forsvinner.
Spesiel t er dette dumt i en
bransje hvor en er avhengig av
folk til overtid og reiser omtrent like ofte som det er dager
i året. Det er grei t at en ,
prØver å få en sunn Økonomi, men
en må ikke spare på krona og la

tusenlappen forsvinne.

Her vestpå venter de fleste på
våren og dens g leder. De vårtegn
har vært her en stund allerede,

nemlig gressbrannene.

Det er jo helgene og mulighetene
til å få prØve skiene til fjells
som lokker når det er blå himmel
og sol. Her nede på flatlandet
er det ikke lenger snØ, det har
heller vært noe surt og vått i

det siste. Vel det var al t fra

oss i SAFE denne gang, god vår!

sertifikat.

Jeg har gjort meg opp noen tanker
om visse forhold etter at jeg ble
med i foreningsarbeidet.

tram-

inn her og der, denne inns

mingen bØr ikke sk j e på en s lik

J. L.
NYE MEDLEMMER I NFO-BSAFE
G.Hove~ I.Hoistad~ T.Sundby~ J.Moen~

og S.EUingsen.
vi ønsker velkommen!
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Det er fra fØr dårlig plass der
den står, så det koordineres nå
å heise den opp på sØylen, og
innrede den til formannsbu for
småfly, men vedkommende formann

er ikke intressert.

NYTT FRA FOF i

--

GODT NYTT NFO ÂR :
Denne gangen er det en ny
"journalist" som kommer med nytt

fra F. O. F. Det er ikke under lite

,--

press jeg har påtatt meg dette
verv, som vår tidligere mann så
udmerket har skjØttet, men jeg

skal gj Øre mitt beste.

Til sine tider kan det se ut som
om al t står stille her hos oss,
men dersom man fØlger li tt med
og ser seg om, skjer det stadig

saker og ting.

Det har i den senere tid skj edd
endel ommØblering i annen etasje,
man har flyttet omkring på endel

folk, og det er også bli tt utdel t

nye ti tler, blant annet har vår

tidligere verkstedsjef fått ti ttel

r-"

--

av koordinator, og nå er han igang
med å koordinere sent og tidlig.

Vi har i alle år hatt stående en
bu i hangaren, den har tak og
tre vegger og har stått inntil
hangarveggen, Ellers har den

vinduer rundt hele og har vel

bli tt benyttet til kontor for en
eller annen i tidenes morgen.

I min tid er den bli tt benyttet

til å samle rusk og rask i, og
ellers vært til li ten nytte.
Nå har en eller ann

en bestemt at

den skal flyttes.
FØrst ble den koordinert ut på

gul vet, hvor den ble stående i

vegen for al t og alle, etter en
tid ble dentauet bort til sØylene
ved småflyavdelingen, hvor den
nå står i vegen for alle, med
sine tre vegger, og til stor
ergrelse for de som arbeider i

området.
SIDE 8

Alle andre som blir forespurt
om saken blir fornærmet. Det
kunne kanskje være en tanke å
få den solgt til Braathens SAFE,
de driver jo å bygger likevel ?
Kursvirksomheten har ligget nede
en stund nå, men de som gikk
kurs på HS-748 for ca. ett år
siden har nå aller nådigst fått
lov til å begynne kjØretrening

på denne, men det er j 0 som å
begynne hel t fra bunn av, så
lenge etter kurset.

Den lille traktoren som ble innkjØpt ifjor, står fortsatt uvirksom, uvisst av hvilke grunner.
Den har blitt utstyrt med trekkkrok, og er behØrig merket, den

har til - og med fått montert

stopper, så al t skulle være klart,
men her mangler kanskje koordinering ?

Etter mange års kamp har vi nå
fått gjennomført at firmaet skal
holde oss med vernesko/stØvletter.
Det som nå er det store problemet
her er hvordan man kan ungå at de
blir brukt private Et forslag om
merking ble diskutert, det var

meningen å male skotuppene hvi te,

slik at man til en hver tid kunne
se hvem som for
lot "Bruket" i
firmaets sko. Det har også vært
foreslått at man skulle levere
inn skoene om kvelden. Al t dette

er nå bli tt frafal t så vi er nå

bli tt betrodd å bruke firmaets

sko uten merking. Kom ikke å si
man ikke tar tingene seriØst her

hos oss.

Ellers har vi nok å gjøre i
hangaren, både med frewmedarbeid
og våre egne fly, vi har j 0 så
li te folk nå at man har måttet
leie inn mange fra SAS.

Vel dette var hva vi hadde fra

F . 0 ö F denne gang.
E. G.

NYTT F RA .l!-~.
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Nyttfra N FO avd.
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ANARKI ?
Det ble i MTP opplyst at OSLTP
skulle opphØre fra I mars.
Stillingen er glatt strØket av
listen ved OSL-basen, hva er det
som skj er her.

I NSPEKTØRER I SAS,
Etter mange års tjeneste som flytekniker, med sertifikat på de
fleste av SAS i s flytyper, ble j eg

/'

,.

ansatt som inspektØr ved OSLTS-E.
En stilling som i fØlge annonsen
skal besettes med en flytekniker
som har lang og allsidig erfaring.
Under konferansen på personalkontoret ble en fortal t hvilket ene-

s tående ti lbud en hadde f å t t,

funksjonærstatus, pensjonsordning,
lØnn under sykdom og i tillegg
lØnn i ferien.

LØnnstilbud, lavere enn det en
flytekniker har, men Gette ble
med stor velvillighet justert oppover ansinitetsskalaen, slik at
det teoretisk, etter regulering
I juli, vil bli liggende over det
nivå en ville hatt som flytekni-

ker.

r-

r

Dette er ikke dagens situasjon,
selv med oppnådd topplØnn ligger
mi tt lØnnsnivå ca. 5% under fly-

teknikerens. Dessuten har j eg ;'

ingen kompensasjon for avlØsn~'
~ngstjeneste som formann og
heller ingen sertifikattillegg.
Mi tt skifttillegg er mer enn
200 kr. lavere enn en hva en flytekniker har!
Er det dette teknisk iedeise og
personaiavde iingen mener med en

avansemen t s s ti i iing?? ?????? ???
Undrende Inspektør

\ DIDN'T
KNOW

THAT!
.
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Lekkasjer er ikke bare priviligert Watergate, men forekommer
også innenfor våre vegger.
Dersom bare en li ten del av de
opplysninger som har sivet ut er
sanne, vil jeg si at den ledelse
vi i dag har i SAS er ------:

Vi har et anarki som har si tt
sete i STO, og derfra kan de

skal te og val te med personer som
Det som har skj edd her ved basen
de finner det best for seg selv.

er et skoleeksempel på slike

ting.

Den mann som nå er blitt "degradert" har i de siste år sittet i
glasshus, takket være andres
svake, eller manglende handlinger. Utakk er verdens lØnn, det
kan trygt sies i dette tilfelle.
Den mann det her er snakk om har
hele tiden si ttet i en vanskelig
posis jon, Han har i mange tilfelle vært den eneste i vår
ledelse som det har vært mulig
å sammarbeide med.
Det har også med hans hjelp vært
mulig å komme fram til kompromisser og lØsninger uten at det
har bli tt no

en arbeidskonflikt.

Det har ved flere anledninger
sett ut til at ingen annen har
hatt mot til å ta slike avgjørelser som TP har gjort, i frykt
for represalier fra STO.
Mot eller ikke, det er vel ikke
det som er det avgjørende i alle
tilfeller, men han har ikke vært
redd for å stå frern med sine
synspunkter, hverken oppad eller
nedad. Vi har nok av de som bare
går her å "fisler", for siden å
gå i grava med æren i behold,
men gjør de nå DET?
Det kan vel nesten virke som vi
har hatt en hel kasse kaniner
sammen TP og j eg, men det er nok
ikke så vel. Det er nok av episoder hvor essa var varm og
fandens sko var glØdende, men det
var mulig å kjØle det hele ned,
og dermed var mye oppnådd.

anarki forts.:

KURSVI RKSOMHETEN i

Jeg vil påstå at vi nå har mistet
en ~'god" forhandlingspartner, noe
som sikkert vil vise seg ved neste
korsvei. Vi har j 0 fremdeles vår
eminente "trelasthandler", han er
veldig sta, men han kan vel bearbeides, dersom han blir hvor han

er.

Til slutt vil jeg få takke TP for
det sammarbeid vi har hatt på det
plan han hi ttil har rådet over.
Jeg håper at vår nye TC kan
fungere ~ slik at TP ikke vil

savnes.

Det har i dette kvartalet vært
avholdt kurser på DC-9, DC-8,
DC-lO, B-747 og A-300.

Både CPR, STO og OSL har kjørt
kurser, og våre medlemmer har
deltatt på alle sammen.
Når det gjelder DC-lO og B-747,
så er det kun OM-teknikere som
har deltatt. Når det gjelder
A-300, og DC-8 så er det både
fast stasjonerte og OM teknikere
DC-9 kurset derimot var ren
nyutdannelse, noe som ga NFO ti
nye medlemmer.

NYE MEDLEMMER INFO AVD, SAS,
l',

TROND GRAN ~ OSLTS ' -

JOHN HARTFORD ~ OSLTS

AUDUN HAUG~ OSLTS
KNUT HENRIKSEN ~ OSLTS

SVEIN RUNE ISENE ~ OSLTS
.. r,. ~'

JARLE JOHANSEN ~ OSLTS
TROND LUND ~ OSLTS

ODD NØTTESTAD~ OSLTS
BJØRN STARHOLM~ OSLTS
MORTEN ARNESEN ~ OSLTS
Vi øns ke r de nye fiy te knikerne

ve ikommen iNFO!
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UTDANNELSE NOK EN GANG,

Kunnskap er som kjent nØkkelen
til samfunnsutvikling, avansert

teknologi og hØY produktivi tet.

Etterlever så flyselskapene
denne kjenngjerning ?

Det er nå opp til NFO å benytte
tariffavtalen på en slik måte
at flyteknikerne kan få regel-

messig brush-up på de flytypene
de har sertifikat på.

Heller tvilsomt.

I de senere år har den teknolog-'

iske utviklingen innenfor luftfart og herunder spesiel t

elektronikken vært eksplosi v.
Nye systemer og prinsipper inntroduseres sammen med nye fly-

typer og dash -nr .

Hva blir så gjort fra de norske
flyselskapers skoleavdelinger
med dette ? Heller lite.
Den grunnmur som vi skulle anta
var naturlig at flyteknikeren
måtte stå på for å motta nye
systemkunnskaper basert på nye
prinsipper og teknologi har
desverre bli tt svært uthulet de

"Yeah..,something like that
and WHEN those little 'Iectrons get
piled up like that a referee
comes in 'nd calilTime Out!!"

senere år.

At kua kan hoppe over kalvestadiet
er beklagelivis et utbredt håp
blant enkel te skole- og bedrifts-

ledere.
mangelfull grunnutdannelse, for
Konsekvensen av dette har vært

ikke å si ingen grunnutdannelse

overhodet fØr ny, teknologi

introduseres i nye og gamle

sys temer .
Et annet for flyteknikerne svært
mangelfullt felt, er det generelle vedlikehold av tidligere er-

værvede kunnskaper.

At enkel te ledere tror at investeringer i kunnskap er engangs
foreteelse må en vel kunne si er

direkte tragisk.

Det gjør det heller ikke lettere
at Luftfartsverket ikke har ut-

arbeidet klare rettningslinj er
for vedlikehold av flytype sert.

Dette fremtvang som kjent NFO' s
krav om å få etterutdannelsen
tariff- festet, noe den er i dag.

I SASN har det siden, i fjor
sommer vært arbeidet med et
etterutdannelsesopplegg som vil
kunne gi regelmessig brush-up på
aktuelle typer. At skoleledelsen
i Oslo, Stockholm og Københ~vn
forelØpig stiller seg negative
til forslaget p.g.a. omkostningene er beklagelig.
Det vil likevel bli arbeidet
intenst med saken fremover, men

p. g. a. dens omfang vil det ikke

være mulig å kornne frem til en
endelig ordning på skandinavisk
plan, fØr sommeren.
Som en nØdlØsning vil det bli
igangsatt og kjØrt I4 dagers
brush-up på DC-9, hØsten -8I,
for linjestasjonsteknikerne.

vårt håp er at vi for neste
skolesesong -8I/82 skal ha fått
dette inn i faste former slik at
både linj e- såvel som basetekn.
og inspektØrer kan få vedlikeholdt sine kunnskaper på en
forsvarlig måte.

Ie.H.P.
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organ for interne
sa/at - tråkkeres fOrbund~
gOde giedesdrap og
ras,er i u t brud d.

~nsvari. red.mek. og vicepresident ISF: Tom Skaiie
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Heder tif

-~ll-~~~~-gj~§t~~-

kr.29.-.

Det er med beklagelse vi må
be våre gjester være oppmerksom på at det fra og med
I. januar I98I blir nØdvendig
med en oppjustering av serveringsprisene, men når det gjelder drikker inkludert mineral vann
og Øl, er det bare foretatt en
mindre prisforhØyelse på sjoko-

Jeg bIe for ikke Ienge siden tide
It høytidelig en
hedersbevisning for 40

års medIemskap i LO.
Hedersbevisningen 'besto i et lie forgylt

sølvmerke til kr. 29.-. Til

Lo vi jeg si: - Spar de-

res hedersbevisninger
når vi ikke verdsettes

høyere, DeD irilèrer
mer enn den hedrer!

..

En 80m trod

de

ban var G ULLG UTT

r.

Han får ve i krans og te iegramm
når de t he ie er over !

ladedrikker.

Som forholdene er, kan vi bare
fortsatt gjøre vårt beste for
å holde så lave priser som

mulig, og håpe på våre gjesters
forståelse.
Oslo, Januar 198I

Statens kantiner
De tte var en givende

informas j on !

"I NFEKSJO~STOPPEN"
1. oiaf Kuenhoit OSLOM~ under mottoet: "OM-mekanikere betaier

a e iv sine utgifter ~

2. Asbjørn Lien NAF~ under mottoet: "Stryk det som ikke passer"
3. Øyvind Kar is en OSLTS-E~ under mottoe t: "Biod~ s ve tte og tårer"

4. Stein Siettum verkstedkiubben~ under mottoet: "Vi vet beat"
Tom Ska i ie Øns ker God Pås ke!
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Norsk Flytekniker Organisasjon,.
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J~g er interessert i medlemskap og ber derfor om ylterligere opplysning om
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