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ORG.SEKR.

ERIK THRONnSEN SAS OSLTS-E2
3000 Drammen

Einar Aasvei 8,
HELGE HANSEN

Nygårdskogen

FOF OSLTA-R
19,3408 Tranby

ARVin ROSENBERG SAFE OSL
112,1352 Kolsås

Brynsveien

ui

TEKN. SEKR.

INFO REDAKT0R
i
I

STYREMEDLEM

SAS EVEOM

SVEIN HANSEN

Bjelland, 8534 Liland
ROLF DYBI'¡AD

Ugleveien 23,

SAFE TRD
7500 Stjørdal

02 596888
03 812010

arb

02 530900
03 851572

arb
prv
arb
pry
arb
pry

02 534656
02 590658

pry

prv

EGIL F0RRISDAL SAS OSLTS-E4
Sørumlia 72, 3400 Lier

arb

02 596888
03 840972

EGIL H0STAKER

arb

02 530900
03 840918

MAGNE JOHANNESEN SAS BGOTS
Holtastølen 7, 5046 Rådalen

arb

05 130705
05 226307

JAN LANGEBRO

arb
prv

04 651011
04 651586

KONRAD LANG0Y WF BOO
Skiviklia 65, 8061 Løpsmarka

arb

081 27100

KJELL NAAS

FOF OSL

SAFE SVG

Sandemyra 1, 4050 Sola

SAFE SVG

4050 Sola

BJ0RN NORDLI STERL. GEN

Beverv. 9 . 2030 Nannestad

pry

pry
pry

pry
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06 978586
06 997706

pry

prv

SIGBJ0RN NYSTAD WF BOO
8050 Tverlandet

arb
pry

081 27100
081 32591

DAG LANGELAND FOF OSL
Juterudåsen 5B, 1312 Slependen

arb
pry

02 530900
02 544248

Langåkeren 3,

"

07 825450
07 825427
02 596888
060 25333

prv
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082 82294
082 84101

arb

N. Linneslia 17,3400 Lier

KASSERER

arb

MORTEN ARNESEN SAS OSLTS-E3
Bjørkeallen 24,2742 Grua
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VERDENS ENKLESTE

FORMANNEN HAR ORDET
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Dette har unektelig lite med fly å gjøre men for teknisk
interesserte personer er vel denne postordresvisken ful It på
høyde med en hvilken sam heIst vitsetegning.
Sannsynligvis følger heavy-duty sikringer og brannslukker med

på kjøpet.

Høst og vintersesongen står for døren.
Et kontroversiellt tariffoppgjør er tilbakelagt og godkjent.Grunnlaget er etter
min mening lagt rimelig bra tilrette, slik
at fremtidige oppgjør ikke nødvendighvis
blir ekstremt vanskelige for oss.
MEN, viktige og tunge ting er endel av

Tariffarbeid, så ingen kan hvile på sine

laubær,hvis det finnes noe slikt i denne
delen av fagforeningssektoren......

Temaet som naturlig følger en slik innledning er den gjevne prossess som preger
tariffarbeid og tillitsmennene som utfører

det.

SAS-fly tok av
(Kobenhavn. Iredag) En DC 10.

maakln U1horende SAS tok av
Ira Kaitrup sent torsdag kveld

uten motorhavarl eller kluss
med hoyderoret, melder alt.

Også Aftenposten

har sans for
humor.

...us Bureau. Flyet. sam

oyebllkkellg ble tllbakekalt.

: sendes I nærmesle tremUd Ui.

Det er av helt avgjørende betydning at NFO
hele tiden har fris~ og inspirert personell
å fylle etter med,Â satse på nestorer og
håpe på innsats til evig tid er å lure seg

selv.

Avdelingene må derfor målbevisst legge flere
sektorer frem slik at tillitsmannarbeidet
spresisentralt engasjement må være en slik

deL.

,bake UI tabrlkken tor grundlg
'teknlsk unders.kelse, opplyser

VI KAN IKKE I FREMTIDEN BRUKE TORDENSKIOLDS
SOL DATER OVER HELE SPEKTERET.

: Intormasjonssjel Kurt KI.vitu.
I hagen I SAS. Passujerene tra

, ntghten ble itraks tatt under be.
: handling av kalaatrotepsykla.
: ter. Han ordnet med blletter ttl
- tImen .Hjelp, vi flyr!., sam tor

Som jeg før har skrevet i min spal te er det
igang systematisk kurs for medlemmene og
tillitsmenn for å gi innsikt og forståelse
for avtaleverk,NFOs aktivitetsfelt og fremtidsperspektiv.Normalt et årlig kurs hver

! tlden går på Palladium.

høst.

VEL MØTT
Erik Throndsen
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Det te bydde ikke på problemer,
så han startet i januar -41 på
et 17 ukers tech. training- kurs.
Alf korn fra en familie med 8
barn, og det var slettes ikke
flust opp med penger. Det hadde
jo resul tert i at det heller
ikke var noe skolegang ut over
Elementary Scool for Alf.
Etter det en antagelig kan ka11e

ALF A. NOTTINGHAM.

Jeg har ikke møtt mange personer som har gitt et så stort
og kraftig inntrykk bare etter
et kort møte på no

en få timer.

Alf A. Nottingham er nylig gått
av som Secretary General i AEI,

den internasjonale flytekniker-

en form for grunnkurs i faget,

organisas jonen vi er medlem av.

fikk han motorkurs og ble deretter Flight Mech first class.
Postert i Doxford, som var hovedkvarteret til 56 Squadron, og
jobbet der med Hurricane.

I forbinde1se med dette og det
at jeg var på Farnboroug, kom
det istand et møte med Alf.
Han. har passert de sytti, men
må være verdens sprekeste pensjonist. Fra vi ble møtt på flyplassen og til vi ~ro heim,
hadde jeg det inntrykket at
Alf iå 5 til 50 skritt foran
aIle han var sammen med.

Det ble etterhvert slik at han

var borti de fleste av flytyp-

Kona hans, Elsie, holdt et normal t tempo, og la ikke skjul på
at hun hele livet hadde vært
som et rolig punkt som Alf kunne
støtte seg til.
Alf var et oppkomme av historier,
og alt av datoer og steder satt
klistret, og han hadde en fenomenal evne til å få historiene
sine så livlige at en følte at
en hadde vært der og da, når

Alf fortale deler av livshistorien sin.

ene som ble brukt. Det er umulig
å liste opp aIle steder han var
postert i Englang, og hvilke
flytyper han jobbet på, men
han nevnte spesiell t ett sted
hvor det kom inn alt mulig av
fly som skulle tankes og fylles
opp med amunisjon før de dro
tilbake. Eller det var fly som
kom haltend og skadeskutte som
måtte lappes såpass at de kunne
komme seg til en base.
Alf hadde bilder. Og dagbok.
Hadde skrevet dagbok i aIle år,
og gjorde det fortsatt. Han kunne
siå opp i ,boka og fortelle hva

..' han hàdde gjott hver eneste dag.

I sin tekniske løpebane, startet han ikke med fly, men i en
fabrikk som laget messing deler.
Han husket til og med blandeformler for forskjellige messingkvaliteter. I og med at dette
var delvis en del av krigsindustrien, (patroner) ble han ikke
innkall t til mili tæret med en

Hvilket fly han hadde skiftet

motor på den 17 .mai 1960 f. eks.
Hadde et formidabelt fotoalbum
med bilder fra krigens dager og
sirlig notert under hvert bilde
hvor, når, hvem osv.
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Nå må det skjerping og nytenking til for en del av dere.

Foreningen har fått sitt første
kvinnelige medlem.

Hva nå dette måtte medføre av
endringer i bestående avtale
eller nye paragrafer, er ikke
godt å si på stående fot, men
det er ikke tvil om at en nå
har fått nye momenter som
tariffkomi teen må vurdere fram

~~ü
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til neste revis jon.

Jeg går ut fra at det er tariffområder hvor det er en større
andel kvinner som har "goodis"
i avtaleverket si tt som det kan

,(
~-~~-:

være verd t å ta en Ii ten tit t

på.
Ved siste tariffrevisjon fikk
vi med "Rammeavtale mellom
Norsk Arbeidsgiverforening og

Norsk Flyteknikerorganisas jon

om likestilling mellom kvinner
og menn i arbeislivet".

Sjøl om Arbeidsmiljølov etc.
har regler for f. eks svangerskapspermis joner osv, er det
sikkert..ting aom kanskje burde,
være i tariffavtalen også.
Bare det å sette seg inn i hva
som finnes i regelverk utenfor
tariffavtalen, er jo en del
arbeide for komi teen.
Lykke til. Dere har 14 år på

Pr. i dag er fordelingen som
fØlger: Danskene har 13 mann ute,
svenskene stiller en klasse
under' og er tildel t 10 mann;

Norge er jumbo med 7 mann. Dette
rimer dårlig og SAS bØr sØke å
jevne dette ut. Det er ikke til
å unngå at slike forhold viI
virke negativt på samarbeidet
de tre regionene i mellom.
Det er sannsynlig at EF problematikken (arbeidstillatelse
osv.) kommer inn i bildet men
jeg har ikke inntrykk av at SAS
anstrenger seg noe særlig for
at dette skalla seg ordne.

dere.

Ikke overpertentlig, men en
persom som hadde orden på sakene

Rolf Dybwad.

sine.

gang krigen startet, Men den
2.desember 1940. kom han inn i
forsvaret. på rekruttskolen
ble han spurt om han ville i

OLA (NORDMANN) HENGER ETTER...

Det var heller ikke vanskelig
å se at han ahdde drevet idrett
i sine yngre dager. Framsto som
en skjeldent sprek pensjonist
som hadde dervet ganske aktivt
med sykling i en årrekke.

RAF. på forhånd hadde han fått
snoket opp at opptakskravspørsmålet besto av omtrent det å
en i Ottokunne forklare gang
motoren med innsug - komparbeid- eksos osv.

Stasjonering på SAS utlandsnett betraktes som en utfordrende, interessant og morsom
oppgave. Det er derfor stor
interesse for disse stasjoneringer blant våre medlemmer.
Dansker og svensker har tydeligvis den samme oppfatning om dette,
noe som går frem av fordelingen
mellom regionene når det gjelder
slike star' 'neringer.
L

4.

ell.

Øyvind F. beskrev dette problem
i forrige nummer av INFO og jeg
slutter meg til hans konklusjon.
Det er fare for at det blir så
tungvint og krevende å stasjonere svensker og nordmenn i EF
land at danskene tar hele patten.
BST

For 055 flyteknikere på dagens
fly er det rart å
høre om at det f.' eks på Typhoon
jagerfly var det i perioder en

TRANSLATION PROBLEMMMMMMMS.

moderne jet

HADDE JAT SKULLE VISUALISERT
SINE OVERSETTELSER FRA BRUKSANVISNINGEN TIL HVA OG HVORDAN
"LOGGEN: SKAL SKRIVES, VET JEG
IKKE OM DET HADDE PASSERT SENSUREN,
FøRST DEN JUGOSLAV I SKE VERSONEN:

11. PROSTOR "PREMIDBE SA LETA"
NAMENJEN JE POSADI DA BELE2i----
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11. "FLIGHT REMARKS" SPACE IS
PROVIDED FOR THE SCREW TO WRITE

DO\~N--------

OG I INFO FINNES DET SKRIVEFEIL.
VI VISUALISERER OEM HELLER IKKE.

Alf hadde her en lengere forklaring om krangel mellom Napier
og Bristol angående ni trering
av ventiler.
Like etter den allierte inva-

5 jonen i Frankrike, dro også

Alf var en av de første med-

Alf over kanalen og var først
plassert på Völkel í Holland.
Der var han med på å bygge opp
hangarer og tel thytter som de
bodde i. Og det te var mens de
tyske styrkene omga flyplassen

i England som tilsvarer NFO i
Norge. Denne foreningen var
på samme måte som hos 055, qått
ut av L. 0 på grunn av behandlingen små grupper med enkelte
særkrav. Sertifikat-tillegg er

YTTRING FRA MOSKVA.

TURID RASMUSSEN OSLTSE
ønskes hjertelig velkommen i

Redaksjonen har fått en reaksjon på et reisebrev fra Køln
som'sto i INFO.nr.2-86. der
0yvind F~ hadde store problemer
med' å få arbeídstillatelse.
Dette skapte etter hans mening
problemer for svenske og norske
mekanikere i SAS, i og med at
disse to landene ikke er medlemmer av EF.

foreningen.

EÜe~".'en hyggelig samti:ie med
"'det 'n'ye mèdlemmet, blir resul-

tatet at jeg har skrevet noen
ord til tariffkomi teen et annet
sted i det te nr.

Flyteknikeryrket er herv~d en
saga blot t sam rnann~bastio~.

Måtte vi for ettertiden bli
tilnærmet like mange.
Mu¿~ghetene e4 ~t04e og ak~jonen
e4 meget enkel: V~ elle4 SAS m&
g& p& den n04~ke 4egje4~ng og
6& den t~¿ & ka~te ut &amtl~ge

red.

et kjerneord. Alf var av en klar,

Det eneste han savnet var sykk-

formening at Licenced Engineers
aldri fikk en fair deal i opp.

elen.

gjørene.

Total t var han fern og et hal vt

Etter dannelsen av AEI, har Alf
vært en av drivkreftene, og det
kan vel sies uten forkleinelse
for andre, at uten Alf A. Nottingham, var ikke AEI det det er

A¿te4nat~vt, EF m& 9~ o~~ opphold~ I a4b e~d~t~llatel~ e.

Le~6 .

dO.

Etter krigen, i 1946 begynte
han i BOAC. Og på den tiden
ville folk ha en arbeiderpartiregjering, og det var star interesse for fagforeningene.
Det tak ikke lang tid før Alf
var aktivt med i foreningsarbeidet i BOAC. Og det har vært
som en tråd gjennom livet siden.
Sjøl Om' han skiftet endel på
arbeidsplassen, varte det ikke
lang tid før han var inne i
arbeidet i fagforeningen.
Han sjøl sier det er rettferdssansen som har gjort dette. Han
hadde sett så mye urettferdig

behandling av arbeidstagerne at
han kunne ikke la være å engasjere seg.

I 1948 var han med i forbindelse
med Berlin Airlift. Det var da
Vest-Berlin ble totalt isolert
og alt av forsyninger måtte
flys inn. Det var et enormt
antall fly som gikk i skytteltrafikk inn og ut av byen, og
med tilsvarende hektisk periode
for flymekanikerne.

EF-oljea4be~de4e p& n04~k ~okkel.

(

lemmer i A. L. A. E. , foreningen

på et par kilometers avstand. .

år i RAF. Stasjonert forskjellige steder rundt om i Europa.

NYTT MEDLEM.

A&C Licence' på en'.masse flytyper.

Kan jo da nevne at noe av det
site han jobbet på var Trident
og DC-lO. så det er ikke tvil
om at her er det en person som
har vært igjennom det grøvste
av det som har vært av fly i de
siste 40-50 år.

gangtid på motorene på 6 timer.

011 D/fSSf IIÆRf

- t\ '. Startett',á, 1,950. i'.'.BEA,~ og~ hadd.e. .

~

i dag.

Alf. A. Nottingham er i dag
Life President i AEI, 09 har
som en av de få, mottatt NFOs
hederstegn: NFO-klossen.

A få møte slike personligheter
som-Alf" er med på å gjøre arbeid
for NFO til en fornøyelsé. Det

oppveier lange og kjedelige

møter og like lange og tunge
stunder ved skrivemaskinen.

red

LET

s¡is

SLEEPING DOGS

Ta en titt på

INSIDE SAS

LIE

FOREBYGGENDE VEDLIKEHOLD

Ja. det er ingen tvi I om at vi

Lederen i Inside SAS blir skrevet
av koncern- informationschef Preb-

gjør en god jobb. Kunne vi gjort

den enda bedre? Jeg mener vi

en Kjær. Det er med interesse
jeg har lagt merke til et par

I forbindelse med de nye mainte-

nance requirements i SAS har
jeg registrert at den mistenksomme flytekniker igjen har gjort

seg ti lkj enne. Hva er det nå

da?? Ved gjennomgang av den nye

gjorde den bedre før. Også SAS

av de siste nummers lederspalter.

har gj~nnomgått en økonomisk
granskning. Om ikke dette har

0KONOMI

medført strammere budsjett for

I Inside nr. 47 pekes det på

vår avdel ing. er resul tatet at

MPC check liste er det mange

utviklingen blant de amerikanske

det skal produseres mer uten

sam har trukket den konklusjon

at den nye sjekken tilrette-

f I yse I skaper. hvor konkurranse

og økonomi stadig spiller en

at det koster mer. En av grunnene
til at vi i dag sliter med under-

legger innføringen av pilotsjek-

større rolle. Maintenance blir

bemanning ligger vel nettopp

ken. Det hevdes at føsrt går

er store bøter for manglende

at det forbyggende vedl ikehold

her. Hvis dette har ført til

salderi~gspost og resultatet

Lillefingeren og så hele hånden.

. ettersyn og dårligere flysikker-

er bli tt underpriori tert er ikke

amerikanske ti lstander langt

het. Det går tydelig frem av

Sterke påstander? Javisst. Etter

unna. Forebyggende ved Ii keho I d

lederen at man skal være meget

gjentatte grove tacklinger' fra

SAS sin side er det mange som
har gjort det til en regel å

varsom med å la økonomiens jern-

er meget dyrt og avkastningen
kan ikke måles i penger. Det

et minimum. Dette kan man vel
trygt kalle positive signaler

kan være fristende for en økonom

grep skvise flyettersynet til

konsekvent bruke store bokstaver.

Hva er så argumentene våre fargerike kollegaer legger til grunn?
Jeg skal forsøke å summere opp:

å peke nettopp på denne delen

fra selskapets talerør.

av det arbeidet vi utfører fordi
SAS statistisk sett I igger svært

INNSATS

godt an når det gjelder ulykker
som er relatert til teknisk svi-

I Ins ide nr. 52 tar lederen av

kt. Med bakgrunn i den siste

seg hatten for teknikken. Teknisk
di visjon får her ettertrykkel ig

Hvorfor amputere MPC? Fra SAS
sin side blir det hevdet at dette

tids hendelser kan denne statistikken fort forandre seg. Noe

ros for sin innsats den senere
tid. Blant annet blir det nevnt
episoden med stikka sam brakk

gir en tidsbesparelse på 5 min.
pro MPC. I tillegg skal den medføre bedre økonomisk utnyttelse

vi aIle håper ikke skjer.

i SVG og den etterh 1gende in-

av ressurser, høynet standard

og bedre regulari tet. AIle vet

Det er alltid hyggelig å bli
satt pris på men det er synd

speksjon av nier-flåten. Samtlige

Weekly checks ble ikke lagt
til linjestasjonene. sam var

at disse fem minuttene ikke kan

utnyttes (hvis. flyet da ikke

intensjonen. Dette gir linjestasjonene mindre å gjøre. noe
sam legger grunnlaget for å

bringer med seg en bærepose sam

teknikeren kan putte sine fern

minutter. Når flyet kommer ti I

berørte niere ble kontrollert

at det må slike uheldige hendel-

ser tiL. Etter min mening gjør
vi den beste innsatsen når det

i løpet av 12 timer i en helg.

Godt gjort!

ikke skjer noe med flyene.....,..

. . men da er det jo ingen som

Det antydes også at teknisk divi-

forteller hvor flinke vi er.

sjon kanskje blir selskapets

nattstopp 'kan man åpne posen
og flytte klokken en times tid

kutte ned på teknikerbestanden.

beste kart på hånden i den frem-

Uansett; vi er stol te over den

tilbake). AIle vet at en redusert

Ingen saklig grunn for å fjerne

,tidige konkurranse fordi' flysik-

MPC punktene i cockpit: Tek-

kerheten viI bli mer fokusert

jobben vi gjør innenfor' den rammen vi har til rådighet.

MPC ikke medfører høyerestand-

nikeren må inn i cockpi t uansett

ard. AIle vet at det ikke er

BST

blant passasjerene.

og det spares ingen tid på å
la være å lese av mengdeindi-

MPC .sóm bestemmer groundstoppen.

Det er vansklig å finne en for-

ka torene. Skep t i kerne hevder

nuftig grunn for å forandre den
gaale MPC. Skeptikernes påstand

¿~

ikke at man må ha tekn. kompetan-

er sam følger: Dette er gjort

se for å lese av disse instru-

mentene. Det reageres fordi

for å ubetydeliggjøre MPC. Jo

den nye MPC fjerner en tidligere

mindre omfattende denne s j ekken

ere å utføre den. Dessuten er

dobbel t-sjekking av viktige
væskenivåer. Det oppgis ingen

det mindre grunnlag for å kreve
kompensasjon for å overta tek-

at pi lotene har de samme punkter

er jo lettere vi I pi lotene aksept-

grunn t i Idette bortsett fra
på sin sjekk-liste.

nikerens oppgaver.

0.

-Id

I q.

z:

PLASSFLYHOVEDFLYPLASS
W.A.C., G.V.C. osv. er velkjente

begreper blant flyteknikerne

men ukjent for pilotene. På den
Våre flyplasspolitikere har igjen
gitt lyd fra seg. Kr. f. betrakt-

er Kjekstadmarka i Asker sam
et gullegg i flyp1ass sammenheng

og mener det derfor er på sin

fordel for utrykket "CHECKED".
Denne terminologien kjenner pil-

otene fra sin egen sjekkliste

og den nye MPC glir naturlig

plass med en aldri så 1 i ten ut-

på plass.

na t i v .

Det bør nevnes at det er skrevet

. redning vedrørende dette a1 ter-

vakte stor forundring da beskriv-

gjørelsen am hvor flyplassen

elsen for dette utrykket i' MOM
innebar en adskillig mer omfat-

rinnelig var det meningen at
regjeringen ville legge frem

gjorde tidligere. Dette ble fra

ska1 1 igge i minst et år. Opp-

en innsti 11 ing om dette spørsmål
før årskifte 86/87.

Man kan bare konstatere at det
framleis er sprikande meiningar
om hvem sam skal påføres ulempene

og fordelene med flyplassen.

Jeg regner med at samtlige flyplassinteresserte pol i tikere finleser INFO og ber disse herved:

HVER sA SNILLE OG LA DETTE BLI
DEN DESIDERT SISTE .UTREDNINGEN.
Jeg er redd folk mister respekten
for dere.
BST

s i ste:
Det ble via ekspress-bud infor-

mert INFO redaksjonen at kr. f. 's

forslag am utredning av Kjekstadmarka posjektet ikke fikk medhold

i stortinget. Regjeringen viI
derfor sam planlagt legge frem
sin in~stilling og stortinget

behandler denne våren -87.

Ovenstående hensti 11 ing bl ir

imidlertid stående da siste ord
enda ikke er sagt i denne langdryge saken.

tende inspeksjon enn den man

selskapet forklart med at det

var en fei 1 og det rette ordet
var "CHECKED". Insp. nivået av
dette utrykket var flytende da
det ikke var spesifisert i MOM.

Dette skapte mye forvirring og
det er derfor mye mulig at MPC

I istene er forandret når dette

bl ir lest. Artikkelen er skrevet
ca. 14 dager etter innføringen.
Til slutt den kanskje mest humor-

ristiske varianten. Wheel wells
skal ikke lenger sjekkes på MPC.
Jeg vil tro man gjennomsnittlig

bruker ca. 30 sek. på dette.

Det føles litt rart å fjerne
dette punktet da man i disse
områder finner upbumper og down-

lock spot light sam er no-go

items. Fr i tenkerne b 1 an toss

mener her at denne item ville
medføre at pilotene måtte utstyres med to uniformsluer; En til

for maintenace releã før hver
flyvning. Det skal utføres MPC
før release kan tegnes. Release

kan kun tegnes av personell
kat.

Hver enkel t har mottatt en mappe

med utdrag av diverse håndbøker

i forbindelse med visning av

videofilm og presentasjon av
de nye maintenance requirements.

Denne mappen bør studeres nøye.
Man, finner her nevnte chapter

i MOM pluss en del andre interessante utdrag. Kanskje pulsen vil slå litt roligere. Det
er nyttig lesning uansett. Dette

er tunge bøker sam ikke lar
seg forandre med et pennestrøk.

MPC har tidligere ikke vært

med i maintenance requirements.

Maintenance bulletin no.605

informerer om det nye systemet.

Jeg refererer: "One important

moment for the changes made
are that SAS is using qualified
technicians performing the ch-

echs at all ground stops as

also today". Skeptikerne vi I

nok hevde at dette ikke er verdt

papiret det er skrevet på. Men

husk at dettetross alt er et

skriftlig utsagn og jeg tror

vår ærede motpart er innefor-

stått med at tillitsforholdet

ikke klarer påkjenningen av

flere "misser". Nå må vi snart

tross al t skimte et gl imt i øyet.

i samme retiÜng.

få, arbeidsro. og trekke lasset

Sam man skjønner er det kol-

BST

legaer som nå ser spøkelser,

selv om det er lyst start sett
døgnet rundt. Nå er arguentene

på trykk og hver enkel t av de
menings1øse kan vurdere selv.

tro at SAS pånytt har satt igang

en prosess sam skal mane frem
dette fryktede gjenferd. Den

tekniske standard på DC9 ligger
idag på et labert nivå i forhold

til glansdagene og pilotsjekk
vi I ikke gjøre det tryggere å

fly.

~

på godt norsk: Det skal signeres

å fly med og en til å sjekke
wheel wells med. He~ kan man

Personlig har jeg vondt for å

¡g.

MOM 2.1.1: ganske ,. nedkokt og' ~

med offentlig godkjent sertifi-

"CHECK" på' MPC listen. Dette

Denne utredning vi 1 utsette av-

lustrasjonen er et forsøk på å
skrive helsetilstanden til nåtidens
ytekniker den dagen den nye
vedflyplassen åpner.............

nye MPC er disse fjernet til

Som en trøst til de som måtte
.trenge det~ vil jeg- referere

t.

+

PAYING A PRE PENNY
FOR AIR-SAFm PROBLEMS

~". lÎ ¡ -:,' :¡" '-~ _....- p '.,

trmmed many ailines' profits, carrers
I

trvelers uneasy. Lat year the aiI t's
lineenough
industrtoposte
mae even
its worst
vetera
fataliair

haven't-and won't--ave money at
the expense of saety.

However, FAA Administrtor Donald

ty rerd since 197. Then, in one week
I

in August, the engines on planes flown

D. Engen disagrees: "There was a de-

by thee airlines burt into f\es.

emphasis on maintenance by airlines

While fies ar spetaar, more so-

after deregulation due to the heavy

bering is the pattrn that's emergig

competition. We ar going to make

frm the Federa Aviation Adminitr-

regulations." Even though there is no

by both old.line caers and the newer

increasing pressur on the FAA to beef

up ita inpeons. Despite concern
about budget deficits. the FAA plans to

American World Airays Inc. agree

boost its curnt battlion of 1,60 inspetors by 60 over the next thre

Most reently, on Aug. 22 Pan

to pay $1.95 millon in penalties-the

highest amount ever collecte-after

the FAA found thousands of maite

nance violations. According to the
I

agency, Pan Am flew aircra on which

I

reui repai had not been made

i

SAS
. .

years. That should help calm worred
passengers.
By Seth Payne in Wllhingtm
THE FA'S HIT LIST FOR

SAFm VIOLATIONS

and installed par that had already

exceeed their servce life, among oth-

er violations. The FAA initilly wante
to levy a $3.9 milion fie. but Pan Am
successfully challenged some of the
findings and got the penalty reuced.

AI

I-I

Am of tine

US

$9,500

St.
Easler refuse

to pay; referred
to Justie Depl

COIlii pu_ The Pan Am
cae is no aberrtion. In the past 20

,

. . også dette er

direct evidence linking cost.savings and
the 526 fatalities last year, Congress is

regulation.

operators spawned in the wake of de-

F0R ET SAS-FLY STARTER FORETAR EN AUTORISERT FLYTEKNIKER EN
S~KAL T MPC (PREFLIGHT MAINTENANCE CHECK) FOR R KONTROLLERE
OM DET ER YTRE TEGN PR SKADER, SOM OLJELEKKASJER, FElL P~
UNDERSTELL OSV. INSPEKSJONEN FORETAS UNDER ALLE VÆRFORHOLD,BILDET ER TATT pR FORNEBU I 24 KULDEGRADER. SAS NORGE HAR
CA. 150 FLYTEKNIKERE FORDELT PR DE FORSKJELLIGE STASJONENE,
OG DE ER EN VIKTIG FAKTOR I SAS i BESTREBELSE PR R OPPRETTHOLDE ET H~YT SIKKERHETSNIVR.

sure the industr complies with safety

tion's top-tobotUm inspeons of ailine maintenance progrms. Time and
again the agency has uncovere lapses

for prosection

month, the FAA has proposed nearly

"". AMIlIC 3.90

$18 millon in fines on 16 airlines-

AMI.icn

1.500

Paid $1.950.00
Paid $1.500.00

about half of them major caers (ta-

WISI..

759

Paid $700.000

huge jump over the previous five-year

HAWAIIAI

509

Still n"9otiating

com._

402

Pai $402.00

(IW.AI.

250

Still n"9oliating

HIUCOP

250

Still n"9otiating

RYlIl TlII

181

Paid $144,00

ble)-nd has collec $4.6 millon, a

total of only $1. milion in collec
fines. Eastern Ai Lines Inc., for instance. is figl,tig a $9.5 milion fie,
which the FAA proposed in Marh afr
finding 78.00 safety violations.

The airlines deny that such inractions mean flyinr; has beome less

safe. They argue that despite the cost
pressures stemming from heated competition in the industr, which has

""PlUO.

-So Mttta ar.1O ¡!\ th onll prøp

fi be c- CO ll FAA lhi a W)ati cl

not eic otwU COed. Th FAA sa~ It wi no neti

ate on pn bul ma r8tacl so ali-ii 01 vibos

OA TA: FEDERAL AVIATION AOMINISTRA TIO

._ ditt selskap!
.Will
~rontier' 5 fall. .osv forts.
., ......
n______
..-.-'f----..-----.
on whether the two-tier pay plan wil be This time, though, a bid from Lorenza
continued. Hall worres that an arbitr. never came. Texas Air. whose $9-a.share
tor would ,'iew concessions at -Frntier offer for all of People Express Inc. was

as weakening the union's position at rejected in July, now has its hands full

Unite. But he denies that he sacrificed with ailng Eastern Air Lies Inc.

APROPOS. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Denne godbiten ble i sin tid trykket i INforum,
som et ledd i en informasjonsserie som presenterte
en del av yrkesgruppene i SAS.
Begivenheten fant sted i 1978.

Frontier jobs to benefit his United memo The expected liquidation means the
bers. Many Frntier pilots see things dif. end of a three-year roller-coaster ride

ferently. "They can be wild gamblers for Frontier employees. Continental'tók

when they're dealing with someone out full-page newspaper ads on Aug. 26
else's jobs," says Charles A. Levine, a in Denver. giving Frontier employees
Frontier pilot for 23 years. firt crack at job openings. Only months
Yet Frntier pilots share the blame after their own unions fended Lorenzo
for their dilemma beuse of their refus. off, hundreds stood in line to sign up.

al to work for Úlrenzo. "Knowing what By Mark lve in Denver, James E. EIlÚl
we know today," Levine says, "We'd be in Chicago, and Chuck Hawkins in .Vew

ready to deal with Lorenzo." York. with bureau reports

8
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WILL FRONTIER'S FALL

GROUND PEOPLE EXPRESS, TOO?
make a bankrptcy filing the following

C. Burr used to speak glowingly

day. But Bur continued a harwing

Peopie
Express
Chainan
about
the "ai bridge"
he Donald
built be

searc for a buyer. None could be found.

an the Denver hub of Frntier Ailines

blundere by shuttng Frontier down to

tw People's hub in Newark, N. J.,

Ine. The truble is, tht bridge caed

ver litte trffc. and nie months after

Peo bought Frntier, the Western re

Industr exprt say People may have
SOOn. Some anysts speulate that the

move was designed to force a quick settlement of the United talks. If so, it was

gi caer lay in ruin. Unite Ai a high-rik gamble that failed. Indee.

Ironically, Bur never would have
pulled that off without Frontier's

unions. Le by the pilots, they pleaded
with Frontiets board to accept Bur's

bid and rejeet an earlier offer from Con-

tinental. In return for Burrs promie to

);

keep the ailine intact, the unions agr
to retain wage coneessions-an offer

that would come back to haunt them in
the failed talks with Unite.

. ~.. .

People fit tred to preserve Frntier

as a fuU'servce carrer. That didn't

'''.l

work. and in February Burr switched

:!':~:

strtegies, convertng Frontier into a
Western version of no-frills People Ex-

press. "Everyhing indicate tht the
strtegy wouldn't work here... but he

was detennined to use it," says Thomas
Voltz, a fonner Frontier exeeutive.

In May, Burr tred to turn Frntir

bak into a full-servce airline, but it was
to late. Frontir poste a $5.8 milion
operating loss in the fit half. Cah in-

fusions reuire to prop up Frntier

were bleeing Peo dr. By summer,

People was searhing for a buyer.

'f LA _ In retrpet, it's easy

to see that the planned sale of Frntier
to Unite for $146 millon was fatally

flawed. Unite paid a bargain price of
$46.7 milion as an interim step and re-

ceived some of Frontier's most impotant assets-including gates and hang-

ers in Denver. More importt, the
line Inc. on Aug. z¡ fonnally called off

pi. to buy the remaining assets of
Frr it doesn't already contrl. Poo

ple's promised bankrptcy filing for
Frr appeared inevitable.

Unite sad the grounding of Frntier

tive to any other buyer. So Unite had

made it impossible to resurt the deaL.

little incentive to reach a quick

Worse. the shutdown dramatically re-

duced the value of the carrier to other

A liuidation of the 39-yeaNld Frn-

potential buyers. With no revenue com-

tier is likely to leave it owig more than
will be gained from asset sales. And that

seemed irversibly damaged. .

ra questions about the survivability

of People Express itself, though compa-

nyofcials insist they have enough cah
to matan operations.
'I final chapter in Frontier's expect-

ed sle into bankrptcy began early

Suny morning, Aug. 24. in Denver

when the carrier's 42 planes were

gred. The earlier agrement to sell
Fl'tir to United had stalled beeause
of a wage dispute between United and

its piots' union. With little prospeet of
the deadlock being broken and Frontier
out of cash. People promised it would

trnsaction rendered Frontier unattrc.

ing in, Frontier was accruing losse, of

agr

ment with the Air Lie Pilots Asn. over
pay scales for Frntier pilots.

The last offer from Roger D. Hall,
chairman of ALPA'S master exeeutive

$1 milion a day, and its creibility

council at Unite, asked that Frntier's

In the end. the Frontier shutdown

age than comparable United pilots, begin

came as no surprise. Frontier has been
lasing money for almost three years.
Few in the industr ever believed that

Denver could support more than two
major carrers. United has long been the
dominant airline there. And after Conti-

nental Airlines Corp. began recovering
from its own bankruptcy woes, it was
clear that Frontier was the odd man out.
But Burr jumped into the fray by wresting Frontier away from his old nemesis,
Frank Lorenzo. chairman of Texas Air
Corp.. the parent of Continental.

,---ý-.
,'- ..--

pilots, who are paid a third less on aver-

'-

receiving United scale pay on Apr. 1,
1989. But he linked it to a demand that
Unite's existing two-tier wage scheme

for pilots be tenninate on the same

date. A United offcial tenned that proposal "totally unacceptable:' and the airline stuck to its original offer.
In a way, Frontier's pilots weren't the
issue at all. When United's pilots ended

'. i- '.

r'-'--., ~__'

(

a strike in June, 1985, the~' agrd that

newly hire pilots would start at lower
salaries and remain on a B scale for five
years. After that. an arbitrator ¡. to nile

forts. neste side

¡ 10.

(

Cf.

y'
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fall nok av ved bassenget. En
rask dukkert i ramsal t og godt

Eventyret TACA er over.

Den 30. mai i år var eventyret
TACA, El Salvador, over for
Tekn. avd. Da var aIle utsendte
flyteknikere tilbake i Norge.
Det startet 1. oktober 1985, og
siden har 12 flyteknikere for-

del t på 3 pul jer á 3 mnd. arbeidet for TACA med stasjon El

Salvador.

For meg startet turen dit bort
fra Sola 14.mars via oslo,iondon og Miami. Etter overnatting
i Miami gikk turen videre med
TACA og eks. LN-SUV, nå N767BE
til El Salvador. så fulgte et
par hektiske dager hvor døgnrytme fallt på plass, introduksjon fant sted, og hvorpå
en fall t inn i en behagelig og
rolig rytme.
For oss i siste pulje, var jo
grovarbeidet gjort, og det var
stort sett bare konsulentjobben
tilbake. Gutta i TACA hadde
etterhvert fått godt tak på
maskinen. Regulari teten var
stort sett bra teknisk sett,
tatt i betraktning av at flyet
fløy ca, 80 timer pr. uke.

Al t i al t var det spareparts

eller mangel på det som s~affet
mest bry; da det gikk uhyggelig
tregt å skaffe det som trengtes.
Det forekom at den store C
måtte fram før det ordnet seg.
Da var irriterte piloter det
beste våpen en hadde.
?ortsett fra å befinne seg .på
flyplassen noen timer hver dag,
forgikk det aller meste ved'
svømmebassenget på dagtid.
Været var upåklagelig med noe

for høy temperatur midt på '

temperert Stillehavsvann ble
det og tid til.

For de uinnvidde ble B-767
fløyet av crew fra det engelske
selskapet Brittania, da SAFE
ikke hadde crew for dette etter
de første 6-8 ukene. Selv hadde
ikke TACA crew til dette formål
de måtte sågar leie argentinske'
piloter til å fly sine B-737.

Vårt største tekniske problem
fikk .vi en søndags ettermiddag
hvor det ble påvist skade på
den ene motoren. Det viste seg
ganske snart at et panel bak Nl
compressor fan hadde løsnet og
gjort omfattende skade på det
ene thrust reverser bypass ducct
segmentet. Skaden var av et
slikt omfang at Boeing måtte
kontaktes før eventuell repara-

sjon kunne finne sted.

Et ter mye om og menble en temp.
rep. utført og flyet fløyet
tomt fra El Salvador til Los

Angeles. En av våre teknikere
fikk erfare hva det ville si å
stille på flyplassen denne
tidlige morgenen. Med få dollar
.i lomma og ei skjorte i bagen
-måtte han følge flyet til L.A.,
og der ble han i to døgn. så
han var virkelig fornøyd.
Uhellet kostet oss fire døgn på

bakken.

Sight seeing-turer fikk vi tid
til også når de lokale forhold

nEWS!
REVISED MEL ON ICING.

BRAATHENS S.A.F.E. HAR SOLGT'
SIN SISTE B-767 TIL ET SELSKAP
SOM HETER BRAATHENS LEAS I NG AND
AVIATION KNOW How A/S.

U.S. FEDERAL AVIATION ADM. (FAA)
HAR GJORT ENKEL TE ENDRINGER I
FORBINDELSE MED ICING CONDo

DETrE, SELSKAPET ER ET DATTER-.
SELSKAP AV LUDV. G. BRAATHENS
RED E RIP Â L I K L (N J E ME 0 F. E K S

NÂ, SOM TIDLIGERE ER DET TILLATT MED AVGANG MED ENKEL TE

B R AA THE N S S. A . F . E .

KOMPONENTER I AVISINGSSYSTEMET
U/S, SÂFREMT FLYET IKKE SKAL FLY
INN I "ICING CONDITIONS".

SELSKAPET VIL VÆRE AKTIVT I
MARKEDET FOR FLY-LEASING, OG
HAR LEIET UT OVERNEVNTE B-767
TIL VARIG.

DET ER SKJERPEDE REGLER FOR
HVA SOM KAN REGNES SOM "ICING
CONDITIONS", OG DET UNDERSTREKES
AT MAl NTENANCE PERSONELLS AVGJ0RELSER ANGÂENDE AVGANG ELLER

SELSKAPET SKAL EVENTUELL T
KJ0PE OG LEIE UT FLY SOM
DR IfTSSELSKAPENE BRAATHENS
S.A,F.E. OG BUSY BEE IKKE
LENGER HAR BRUK FOR.
I TILLEGG KAN DRYLEASE KOMBINERES MED EN "KNOW HOW" PAKKE,
SOM .OMFATTER OPERATIVE, TEKN-.
ISKE OG ADMINISTRATIVE TJEN-

I KKE MÂ N0YE GJ0RES I SAMARBEID MED SJÂF0REN.

00000000000
PÂ NORSK TEKNISK MUSEUM .SOM
GANSKE NYLIG HAR FLYTTET TIL
FRYSJA, ER DET I SAMFERDSELS-

ESTER .-

HAL LEN ET B L I K K FAN G A V DIM E N ~

. UTFYLLENEDE INFORMASJON VIL
BLI GITT DE ANSATTES ORGANISASJONER.'

SJONER. SAS-CARAVELLEN "FINN
VIKING". DEN HAR ETTER DET SOM
S1ES' FÂTT STERKT PREG AV TIDENS
TANN,' MEN TO SAS-MEKANIKERE ER

0000000"

iå tilret te for det. Til. det te

I FULL SVI NG MED Â RESTAURERE
FL YET. ER DETTE NFO MEDLEMMER?'

formålet var en dros j es jåfør,

stasjonert på hotellet, den
rette person. så en dag tok vi
oss en tur på ca. 6 timer og
fikk se en del gamle Maya-ruin-

dagen isola, ellers meget bra

er og andre severdige ting.

og behagelig.
Forholdene mellom oss norske
mekanikere og engelske piloter
utviklet seg også bra. Humør
og quttestreker var det i alle-

Dette var jo et herlig avbrekk
fra en ellers rolig hverdag.
Prisen på turen var og ganske
overkommelig, ca. 200, - NKR
fordelt på 3 mann. Etter en tid
ble samme mann anmodet av gerilliaen om å slutte med disse
turene. De var tydelig ikke

DET RYKTES:

000000000000000

PILOTER. MED B-767.LICENCE
SKAL FORTSETTE SIMULATORTRENING
FOR Â HOLDE VEDL I KE S ITT SERT-

IFIKAT.
OOOOOCO OOOOOO¡:!I

';w. ... . ~ ".. ;

begeistret for disse til takene.
/0.
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- Gudsfl)t, renslighet 09

pålitelglt er nødvend...
A rbeidsreglet Ira I R 1 ¿
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Arbeidsforholdene var greie og
reine. Største plagen kunne
være varmen og fuktigheten
nede på flyplassen. Den lå på
havnivå, og her lå som regel

temperaturen noe over 30 grader.

på nattstopp og når flyet var
i hus, kunne temperaturen bli
opp i mot ~O grader inne i flyet.
I regntiden, som startet i den
tiden vi kom, var det en masse
insekter i tillegg. Da var det
bare å åpne munnen så var måltidet servert.
Alt i alt sitter en igjen med
mange gode minner fra tiden der
borte, og no
en mindre gode. En
opplevelse var det i allefall
for oss, og de fleste en kom i
kontakt med var svært hyggelige
og gjestfrie.

J .K.L.

LOKALE FORHANDLINGER

I
SAS

6i 'it

Fredag morgen var det på i n igjen, og

nå begynte tøylene og strammes inn. vi
hadde fremmet krav am ett generellt
tillegg. Utøking og forandring av
lØnnsskalaen, pluss ett tillegg
spesiellt for aIle på linjenettet.

Ett såkallt seniority tillegg.

Hva skal en så si om årets forhandlinger? De ble ført i en gemyttlig og åpen tone. Det var mer rett
på sak. Forhandlerne på begge sider
av bordet greide å formidle og
tolke signaler. Missforståelser ble
raskt oppklart fØr de fikk utvikle
seg til å bli problem. Til slutt
var forhandlingene preget av
saklighet og dyktige forhandlere.
Det ville vært en ulykke både for
oss og bedriften, hvis vi skulle
ha endt ut med en ny konflikt.

Sam vanlig var det ikke lett å få

gehør. Seniority tillegget på linj enettet ble he
It avvist. Kravet om
ett generell t tillegg var for hØyt,
og det ble en seig drakamp om
lØnnsskalaen. Det er slik det er i

forhandlinger.

Efterhvert nærmet vi hverandre.
Partene var enige om at dead-line
var kl. 14.00. Kom vi ikke fram til
da, var det å betrakte som brudd.

K.G.
Efter mye frem og tilbake, kom vi
til enighet fern minutter over d. 1.

Vi fikk også signalisert at seniority tillegg og prosentuell lØnnsskala var noe vi ville komme tilbake
til ved kommende forhandlinger.
LOKALE LØNNSFORHANDLINGER -86

Sam en ny vri på årets lØnnsforhandlinger, hadde bedriften
lagt opp forhandlingene som ett
2 dagers internatopphold. Disse
fannt sted på Norsk Legeforenings
kurssenter, Soria Moria 8-90CT.
Det var ett godt forbredt forhandl-

Vi åpnet med en generell situasjons
a lyse av det annstrengte
ann
arbeidsmarkedet og problemene med
å få tak i kvalifisert arbeidskraft. Usikkerhet mht. fornyelse
av arbeids og oppholdstillatelsen

. ingsutvalg som troppet opp på møterom I,' kl.14.00 sharp.

for innleid: arbeidskraft~ . I dag

"ekspòrtere" vi arbeid til Sverige
,og D anmark; pga. bla. underbemanning. Problemer med avvikling av
vinterprogrammet med Økt trafikk,
Økende anntall overnattinger og
hangarsituasjonen etc. etc.

Fra bedriften stillte forhandlingsleder E. Nygård IP, J. Haugerud IE og
A .Hindrum TU. I vårt forhandlingsutvalg satt M.Arnesen, K.Hasleto,

K.Paulsen, T.Ytterstad,

M.Johannesen sammt undertegnede.
Forøvrig de samme som forhandlet i

Da kvelden kom hadde vi fØlt
hverandre litt på tennene, og vi
mente at vi hadde fått såpass med
signaler, at vi Så"ifuligheter for

fjor.

Man hadde vel litt bange anelser,
efter fjorårets noe "annstrengte"
oppgjør. En hviss indikasjon på
hvor vi ville ende hadde vi, i og

å komme til må 1.

med at både Braathen og WiderØe var

kommet i havn.

i .Q .
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Arbeidsforholdene var greie og
reine. Største plagen kunne
være varmen og fuktigheten
nede på flyplassen. Den lå på
havnivå, og her lå som regel

temperaturen noe over 30 grader.

på nattstopp og når flyet var
i hus, kunne temperaturen bli
opp i mot ~O grader inne i flyet.
I regntiden, som startet i den
tiden vi kom, var det en masse
insekter i tillegg. Da var det
bare å åpne munnen så var måltidet servert.
Alt i alt sitter en igjen med
mange gode minner fra tiden der
borte, og no
en mindre gode. En
opplevelse var det i allefall
for oss, og de fleste en kom i
kontakt med var svært hyggelige
og gjestfrie.

J .K.L.

riJ

fall nok av ved bassenget. En
rask dukkert i ramsal t og godt

Eventyret TACA er over.

Den 30. mai i år var eventyret
TACA, El Salvador, over for
Tekn. avd. Da var aIle utsendte
flyteknikere tilbake i Norge.
Det startet 1. oktober 1985, og
siden har 12 flyteknikere for-

del t på 3 pul jer á 3 mnd. arbeidet for TACA med stasjon El

Salvador.

For meg startet turen dit bort
fra Sola 14.mars via oslo,iondon og Miami. Etter overnatting
i Miami gikk turen videre med
TACA og eks. LN-SUV, nå N767BE
til El Salvador. så fulgte et
par hektiske dager hvor døgnrytme fallt på plass, introduksjon fant sted, og hvorpå
en fall t inn i en behagelig og
rolig rytme.
For oss i siste pulje, var jo
grovarbeidet gjort, og det var
stort sett bare konsulentjobben
tilbake. Gutta i TACA hadde
etterhvert fått godt tak på
maskinen. Regulari teten var
stort sett bra teknisk sett,
tatt i betraktning av at flyet
fløy ca, 80 timer pr. uke.

Al t i al t var det spareparts

eller mangel på det som s~affet
mest bry; da det gikk uhyggelig
tregt å skaffe det som trengtes.
Det forekom at den store C
måtte fram før det ordnet seg.
Da var irriterte piloter det
beste våpen en hadde.
?ortsett fra å befinne seg .på
flyplassen noen timer hver dag,
forgikk det aller meste ved'
svømmebassenget på dagtid.
Været var upåklagelig med noe

for høy temperatur midt på '

temperert Stillehavsvann ble
det og tid til.

For de uinnvidde ble B-767
fløyet av crew fra det engelske
selskapet Brittania, da SAFE
ikke hadde crew for dette etter
de første 6-8 ukene. Selv hadde
ikke TACA crew til dette formål
de måtte sågar leie argentinske'
piloter til å fly sine B-737.

Vårt største tekniske problem
fikk .vi en søndags ettermiddag
hvor det ble påvist skade på
den ene motoren. Det viste seg
ganske snart at et panel bak Nl
compressor fan hadde løsnet og
gjort omfattende skade på det
ene thrust reverser bypass ducct
segmentet. Skaden var av et
slikt omfang at Boeing måtte
kontaktes før eventuell repara-

sjon kunne finne sted.

Et ter mye om og menble en temp.
rep. utført og flyet fløyet
tomt fra El Salvador til Los

Angeles. En av våre teknikere
fikk erfare hva det ville si å
stille på flyplassen denne
tidlige morgenen. Med få dollar
.i lomma og ei skjorte i bagen
-måtte han følge flyet til L.A.,
og der ble han i to døgn. så
han var virkelig fornøyd.
Uhellet kostet oss fire døgn på

bakken.

Sight seeing-turer fikk vi tid
til også når de lokale forhold

nEWS!
REVISED MEL ON ICING.

BRAATHENS S.A.F.E. HAR SOLGT'
SIN SISTE B-767 TIL ET SELSKAP
SOM HETER BRAATHENS LEAS I NG AND
AVIATION KNOW How A/S.

U.S. FEDERAL AVIATION ADM. (FAA)
HAR GJORT ENKEL TE ENDRINGER I
FORBINDELSE MED ICING CONDo

DETrE, SELSKAPET ER ET DATTER-.
SELSKAP AV LUDV. G. BRAATHENS
RED E RIP Â L I K L (N J E ME 0 F. E K S

NÂ, SOM TIDLIGERE ER DET TILLATT MED AVGANG MED ENKEL TE

B R AA THE N S S. A . F . E .

KOMPONENTER I AVISINGSSYSTEMET
U/S, SÂFREMT FLYET IKKE SKAL FLY
INN I "ICING CONDITIONS".

SELSKAPET VIL VÆRE AKTIVT I
MARKEDET FOR FLY-LEASING, OG
HAR LEIET UT OVERNEVNTE B-767
TIL VARIG.

DET ER SKJERPEDE REGLER FOR
HVA SOM KAN REGNES SOM "ICING
CONDITIONS", OG DET UNDERSTREKES
AT MAl NTENANCE PERSONELLS AVGJ0RELSER ANGÂENDE AVGANG ELLER

SELSKAPET SKAL EVENTUELL T
KJ0PE OG LEIE UT FLY SOM
DR IfTSSELSKAPENE BRAATHENS
S.A,F.E. OG BUSY BEE IKKE
LENGER HAR BRUK FOR.
I TILLEGG KAN DRYLEASE KOMBINERES MED EN "KNOW HOW" PAKKE,
SOM .OMFATTER OPERATIVE, TEKN-.
ISKE OG ADMINISTRATIVE TJEN-

I KKE MÂ N0YE GJ0RES I SAMARBEID MED SJÂF0REN.

00000000000
PÂ NORSK TEKNISK MUSEUM .SOM
GANSKE NYLIG HAR FLYTTET TIL
FRYSJA, ER DET I SAMFERDSELS-

ESTER .-

HAL LEN ET B L I K K FAN G A V DIM E N ~

. UTFYLLENEDE INFORMASJON VIL
BLI GITT DE ANSATTES ORGANISASJONER.'

SJONER. SAS-CARAVELLEN "FINN
VIKING". DEN HAR ETTER DET SOM
S1ES' FÂTT STERKT PREG AV TIDENS
TANN,' MEN TO SAS-MEKANIKERE ER

0000000"

iå tilret te for det. Til. det te

I FULL SVI NG MED Â RESTAURERE
FL YET. ER DETTE NFO MEDLEMMER?'

formålet var en dros j es jåfør,

stasjonert på hotellet, den
rette person. så en dag tok vi
oss en tur på ca. 6 timer og
fikk se en del gamle Maya-ruin-

dagen isola, ellers meget bra

er og andre severdige ting.

og behagelig.
Forholdene mellom oss norske
mekanikere og engelske piloter
utviklet seg også bra. Humør
og quttestreker var det i alle-

Dette var jo et herlig avbrekk
fra en ellers rolig hverdag.
Prisen på turen var og ganske
overkommelig, ca. 200, - NKR
fordelt på 3 mann. Etter en tid
ble samme mann anmodet av gerilliaen om å slutte med disse
turene. De var tydelig ikke

DET RYKTES:

000000000000000

PILOTER. MED B-767.LICENCE
SKAL FORTSETTE SIMULATORTRENING
FOR Â HOLDE VEDL I KE S ITT SERT-

IFIKAT.
OOOOOCO OOOOOO¡:!I

';w. ... . ~ ".. ;

begeistret for disse til takene.
/0.
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WILL FRONTIER'S FALL

GROUND PEOPLE EXPRESS, TOO?
make a bankrptcy filing the following

C. Burr used to speak glowingly

day. But Bur continued a harwing

Peopie
Express
Chainan
about
the "ai bridge"
he Donald
built be

searc for a buyer. None could be found.

an the Denver hub of Frntier Ailines

blundere by shuttng Frontier down to

tw People's hub in Newark, N. J.,

Ine. The truble is, tht bridge caed

ver litte trffc. and nie months after

Peo bought Frntier, the Western re

Industr exprt say People may have
SOOn. Some anysts speulate that the

move was designed to force a quick settlement of the United talks. If so, it was

gi caer lay in ruin. Unite Ai a high-rik gamble that failed. Indee.

Ironically, Bur never would have
pulled that off without Frontier's

unions. Le by the pilots, they pleaded
with Frontiets board to accept Bur's

bid and rejeet an earlier offer from Con-

tinental. In return for Burrs promie to

);

keep the ailine intact, the unions agr
to retain wage coneessions-an offer

that would come back to haunt them in
the failed talks with Unite.

. ~.. .

People fit tred to preserve Frntier

as a fuU'servce carrer. That didn't

'''.l

work. and in February Burr switched

:!':~:

strtegies, convertng Frontier into a
Western version of no-frills People Ex-

press. "Everyhing indicate tht the
strtegy wouldn't work here... but he

was detennined to use it," says Thomas
Voltz, a fonner Frontier exeeutive.

In May, Burr tred to turn Frntir

bak into a full-servce airline, but it was
to late. Frontir poste a $5.8 milion
operating loss in the fit half. Cah in-

fusions reuire to prop up Frntier

were bleeing Peo dr. By summer,

People was searhing for a buyer.

'f LA _ In retrpet, it's easy

to see that the planned sale of Frntier
to Unite for $146 millon was fatally

flawed. Unite paid a bargain price of
$46.7 milion as an interim step and re-

ceived some of Frontier's most impotant assets-including gates and hang-

ers in Denver. More importt, the
line Inc. on Aug. z¡ fonnally called off

pi. to buy the remaining assets of
Frr it doesn't already contrl. Poo

ple's promised bankrptcy filing for
Frr appeared inevitable.

Unite sad the grounding of Frntier

tive to any other buyer. So Unite had

made it impossible to resurt the deaL.

little incentive to reach a quick

Worse. the shutdown dramatically re-

duced the value of the carrier to other

A liuidation of the 39-yeaNld Frn-

potential buyers. With no revenue com-

tier is likely to leave it owig more than
will be gained from asset sales. And that

seemed irversibly damaged. .

ra questions about the survivability

of People Express itself, though compa-

nyofcials insist they have enough cah
to matan operations.
'I final chapter in Frontier's expect-

ed sle into bankrptcy began early

Suny morning, Aug. 24. in Denver

when the carrier's 42 planes were

gred. The earlier agrement to sell
Fl'tir to United had stalled beeause
of a wage dispute between United and

its piots' union. With little prospeet of
the deadlock being broken and Frontier
out of cash. People promised it would

trnsaction rendered Frontier unattrc.

ing in, Frontier was accruing losse, of

agr

ment with the Air Lie Pilots Asn. over
pay scales for Frntier pilots.

The last offer from Roger D. Hall,
chairman of ALPA'S master exeeutive

$1 milion a day, and its creibility

council at Unite, asked that Frntier's

In the end. the Frontier shutdown

age than comparable United pilots, begin

came as no surprise. Frontier has been
lasing money for almost three years.
Few in the industr ever believed that

Denver could support more than two
major carrers. United has long been the
dominant airline there. And after Conti-

nental Airlines Corp. began recovering
from its own bankruptcy woes, it was
clear that Frontier was the odd man out.
But Burr jumped into the fray by wresting Frontier away from his old nemesis,
Frank Lorenzo. chairman of Texas Air
Corp.. the parent of Continental.

,---ý-.
,'- ..--

pilots, who are paid a third less on aver-

'-

receiving United scale pay on Apr. 1,
1989. But he linked it to a demand that
Unite's existing two-tier wage scheme

for pilots be tenninate on the same

date. A United offcial tenned that proposal "totally unacceptable:' and the airline stuck to its original offer.
In a way, Frontier's pilots weren't the
issue at all. When United's pilots ended

'. i- '.

r'-'--., ~__'

(

a strike in June, 1985, the~' agrd that

newly hire pilots would start at lower
salaries and remain on a B scale for five
years. After that. an arbitrator ¡. to nile

forts. neste side

¡ 10.

(
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PAYING A PRE PENNY
FOR AIR-SAFm PROBLEMS

~". lÎ ¡ -:,' :¡" '-~ _....- p '.,

trmmed many ailines' profits, carrers
I

trvelers uneasy. Lat year the aiI t's
lineenough
industrtoposte
mae even
its worst
vetera
fataliair

haven't-and won't--ave money at
the expense of saety.

However, FAA Administrtor Donald

ty rerd since 197. Then, in one week
I

in August, the engines on planes flown

D. Engen disagrees: "There was a de-

by thee airlines burt into f\es.

emphasis on maintenance by airlines

While fies ar spetaar, more so-

after deregulation due to the heavy

bering is the pattrn that's emergig

competition. We ar going to make

frm the Federa Aviation Adminitr-

regulations." Even though there is no

by both old.line caers and the newer

increasing pressur on the FAA to beef

up ita inpeons. Despite concern
about budget deficits. the FAA plans to

American World Airays Inc. agree

boost its curnt battlion of 1,60 inspetors by 60 over the next thre

Most reently, on Aug. 22 Pan

to pay $1.95 millon in penalties-the

highest amount ever collecte-after

the FAA found thousands of maite

nance violations. According to the
I

agency, Pan Am flew aircra on which

I

reui repai had not been made

i

SAS
. .

years. That should help calm worred
passengers.
By Seth Payne in Wllhingtm
THE FA'S HIT LIST FOR

SAFm VIOLATIONS

and installed par that had already

exceeed their servce life, among oth-

er violations. The FAA initilly wante
to levy a $3.9 milion fie. but Pan Am
successfully challenged some of the
findings and got the penalty reuced.

AI

I-I

Am of tine

US

$9,500

St.
Easler refuse

to pay; referred
to Justie Depl

COIlii pu_ The Pan Am
cae is no aberrtion. In the past 20

,

. . også dette er

direct evidence linking cost.savings and
the 526 fatalities last year, Congress is

regulation.

operators spawned in the wake of de-

F0R ET SAS-FLY STARTER FORETAR EN AUTORISERT FLYTEKNIKER EN
S~KAL T MPC (PREFLIGHT MAINTENANCE CHECK) FOR R KONTROLLERE
OM DET ER YTRE TEGN PR SKADER, SOM OLJELEKKASJER, FElL P~
UNDERSTELL OSV. INSPEKSJONEN FORETAS UNDER ALLE VÆRFORHOLD,BILDET ER TATT pR FORNEBU I 24 KULDEGRADER. SAS NORGE HAR
CA. 150 FLYTEKNIKERE FORDELT PR DE FORSKJELLIGE STASJONENE,
OG DE ER EN VIKTIG FAKTOR I SAS i BESTREBELSE PR R OPPRETTHOLDE ET H~YT SIKKERHETSNIVR.

sure the industr complies with safety

tion's top-tobotUm inspeons of ailine maintenance progrms. Time and
again the agency has uncovere lapses

for prosection

month, the FAA has proposed nearly

"". AMIlIC 3.90

$18 millon in fines on 16 airlines-

AMI.icn

1.500

Paid $1.950.00
Paid $1.500.00

about half of them major caers (ta-

WISI..

759

Paid $700.000

huge jump over the previous five-year

HAWAIIAI

509

Still n"9otiating

com._

402

Pai $402.00

(IW.AI.

250

Still n"9oliating

HIUCOP

250

Still n"9otiating

RYlIl TlII

181

Paid $144,00

ble)-nd has collec $4.6 millon, a

total of only $1. milion in collec
fines. Eastern Ai Lines Inc., for instance. is figl,tig a $9.5 milion fie,
which the FAA proposed in Marh afr
finding 78.00 safety violations.

The airlines deny that such inractions mean flyinr; has beome less

safe. They argue that despite the cost
pressures stemming from heated competition in the industr, which has

""PlUO.

-So Mttta ar.1O ¡!\ th onll prøp

fi be c- CO ll FAA lhi a W)ati cl

not eic otwU COed. Th FAA sa~ It wi no neti

ate on pn bul ma r8tacl so ali-ii 01 vibos

OA TA: FEDERAL AVIATION AOMINISTRA TIO

._ ditt selskap!
.Will
~rontier' 5 fall. .osv forts.
., ......
n______
..-.-'f----..-----.
on whether the two-tier pay plan wil be This time, though, a bid from Lorenza
continued. Hall worres that an arbitr. never came. Texas Air. whose $9-a.share
tor would ,'iew concessions at -Frntier offer for all of People Express Inc. was

as weakening the union's position at rejected in July, now has its hands full

Unite. But he denies that he sacrificed with ailng Eastern Air Lies Inc.

APROPOS. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Denne godbiten ble i sin tid trykket i INforum,
som et ledd i en informasjonsserie som presenterte
en del av yrkesgruppene i SAS.
Begivenheten fant sted i 1978.

Frontier jobs to benefit his United memo The expected liquidation means the
bers. Many Frntier pilots see things dif. end of a three-year roller-coaster ride

ferently. "They can be wild gamblers for Frontier employees. Continental'tók

when they're dealing with someone out full-page newspaper ads on Aug. 26
else's jobs," says Charles A. Levine, a in Denver. giving Frontier employees
Frontier pilot for 23 years. firt crack at job openings. Only months
Yet Frntier pilots share the blame after their own unions fended Lorenzo
for their dilemma beuse of their refus. off, hundreds stood in line to sign up.

al to work for Úlrenzo. "Knowing what By Mark lve in Denver, James E. EIlÚl
we know today," Levine says, "We'd be in Chicago, and Chuck Hawkins in .Vew

ready to deal with Lorenzo." York. with bureau reports

8
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PLASSFLYHOVEDFLYPLASS
W.A.C., G.V.C. osv. er velkjente

begreper blant flyteknikerne

men ukjent for pilotene. På den
Våre flyplasspolitikere har igjen
gitt lyd fra seg. Kr. f. betrakt-

er Kjekstadmarka i Asker sam
et gullegg i flyp1ass sammenheng

og mener det derfor er på sin

fordel for utrykket "CHECKED".
Denne terminologien kjenner pil-

otene fra sin egen sjekkliste

og den nye MPC glir naturlig

plass med en aldri så 1 i ten ut-

på plass.

na t i v .

Det bør nevnes at det er skrevet

. redning vedrørende dette a1 ter-

vakte stor forundring da beskriv-

gjørelsen am hvor flyplassen

elsen for dette utrykket i' MOM
innebar en adskillig mer omfat-

rinnelig var det meningen at
regjeringen ville legge frem

gjorde tidligere. Dette ble fra

ska1 1 igge i minst et år. Opp-

en innsti 11 ing om dette spørsmål
før årskifte 86/87.

Man kan bare konstatere at det
framleis er sprikande meiningar
om hvem sam skal påføres ulempene

og fordelene med flyplassen.

Jeg regner med at samtlige flyplassinteresserte pol i tikere finleser INFO og ber disse herved:

HVER sA SNILLE OG LA DETTE BLI
DEN DESIDERT SISTE .UTREDNINGEN.
Jeg er redd folk mister respekten
for dere.
BST

s i ste:
Det ble via ekspress-bud infor-

mert INFO redaksjonen at kr. f. 's

forslag am utredning av Kjekstadmarka posjektet ikke fikk medhold

i stortinget. Regjeringen viI
derfor sam planlagt legge frem
sin in~stilling og stortinget

behandler denne våren -87.

Ovenstående hensti 11 ing bl ir

imidlertid stående da siste ord
enda ikke er sagt i denne langdryge saken.

tende inspeksjon enn den man

selskapet forklart med at det

var en fei 1 og det rette ordet
var "CHECKED". Insp. nivået av
dette utrykket var flytende da
det ikke var spesifisert i MOM.

Dette skapte mye forvirring og
det er derfor mye mulig at MPC

I istene er forandret når dette

bl ir lest. Artikkelen er skrevet
ca. 14 dager etter innføringen.
Til slutt den kanskje mest humor-

ristiske varianten. Wheel wells
skal ikke lenger sjekkes på MPC.
Jeg vil tro man gjennomsnittlig

bruker ca. 30 sek. på dette.

Det føles litt rart å fjerne
dette punktet da man i disse
områder finner upbumper og down-

lock spot light sam er no-go

items. Fr i tenkerne b 1 an toss

mener her at denne item ville
medføre at pilotene måtte utstyres med to uniformsluer; En til

for maintenace releã før hver
flyvning. Det skal utføres MPC
før release kan tegnes. Release

kan kun tegnes av personell
kat.

Hver enkel t har mottatt en mappe

med utdrag av diverse håndbøker

i forbindelse med visning av

videofilm og presentasjon av
de nye maintenance requirements.

Denne mappen bør studeres nøye.
Man, finner her nevnte chapter

i MOM pluss en del andre interessante utdrag. Kanskje pulsen vil slå litt roligere. Det
er nyttig lesning uansett. Dette

er tunge bøker sam ikke lar
seg forandre med et pennestrøk.

MPC har tidligere ikke vært

med i maintenance requirements.

Maintenance bulletin no.605

informerer om det nye systemet.

Jeg refererer: "One important

moment for the changes made
are that SAS is using qualified
technicians performing the ch-

echs at all ground stops as

also today". Skeptikerne vi I

nok hevde at dette ikke er verdt

papiret det er skrevet på. Men

husk at dettetross alt er et

skriftlig utsagn og jeg tror

vår ærede motpart er innefor-

stått med at tillitsforholdet

ikke klarer påkjenningen av

flere "misser". Nå må vi snart

tross al t skimte et gl imt i øyet.

i samme retiÜng.

få, arbeidsro. og trekke lasset

Sam man skjønner er det kol-

BST

legaer som nå ser spøkelser,

selv om det er lyst start sett
døgnet rundt. Nå er arguentene

på trykk og hver enkel t av de
menings1øse kan vurdere selv.

tro at SAS pånytt har satt igang

en prosess sam skal mane frem
dette fryktede gjenferd. Den

tekniske standard på DC9 ligger
idag på et labert nivå i forhold

til glansdagene og pilotsjekk
vi I ikke gjøre det tryggere å

fly.

~

på godt norsk: Det skal signeres

å fly med og en til å sjekke
wheel wells med. He~ kan man

Personlig har jeg vondt for å

¡g.

MOM 2.1.1: ganske ,. nedkokt og' ~

med offentlig godkjent sertifi-

"CHECK" på' MPC listen. Dette

Denne utredning vi 1 utsette av-

lustrasjonen er et forsøk på å
skrive helsetilstanden til nåtidens
ytekniker den dagen den nye
vedflyplassen åpner.............

nye MPC er disse fjernet til

Som en trøst til de som måtte
.trenge det~ vil jeg- referere

t.

+

LET

s¡is

SLEEPING DOGS

Ta en titt på

INSIDE SAS

LIE

FOREBYGGENDE VEDLIKEHOLD

Ja. det er ingen tvi I om at vi

Lederen i Inside SAS blir skrevet
av koncern- informationschef Preb-

gjør en god jobb. Kunne vi gjort

den enda bedre? Jeg mener vi

en Kjær. Det er med interesse
jeg har lagt merke til et par

I forbindelse med de nye mainte-

nance requirements i SAS har
jeg registrert at den mistenksomme flytekniker igjen har gjort

seg ti lkj enne. Hva er det nå

da?? Ved gjennomgang av den nye

gjorde den bedre før. Også SAS

av de siste nummers lederspalter.

har gj~nnomgått en økonomisk
granskning. Om ikke dette har

0KONOMI

medført strammere budsjett for

I Inside nr. 47 pekes det på

vår avdel ing. er resul tatet at

MPC check liste er det mange

utviklingen blant de amerikanske

det skal produseres mer uten

sam har trukket den konklusjon

at den nye sjekken tilrette-

f I yse I skaper. hvor konkurranse

og økonomi stadig spiller en

at det koster mer. En av grunnene
til at vi i dag sliter med under-

legger innføringen av pilotsjek-

større rolle. Maintenance blir

bemanning ligger vel nettopp

ken. Det hevdes at føsrt går

er store bøter for manglende

at det forbyggende vedl ikehold

her. Hvis dette har ført til

salderi~gspost og resultatet

Lillefingeren og så hele hånden.

. ettersyn og dårligere flysikker-

er bli tt underpriori tert er ikke

amerikanske ti lstander langt

het. Det går tydelig frem av

Sterke påstander? Javisst. Etter

unna. Forebyggende ved Ii keho I d

lederen at man skal være meget

gjentatte grove tacklinger' fra

SAS sin side er det mange som
har gjort det til en regel å

varsom med å la økonomiens jern-

er meget dyrt og avkastningen
kan ikke måles i penger. Det

et minimum. Dette kan man vel
trygt kalle positive signaler

kan være fristende for en økonom

grep skvise flyettersynet til

konsekvent bruke store bokstaver.

Hva er så argumentene våre fargerike kollegaer legger til grunn?
Jeg skal forsøke å summere opp:

å peke nettopp på denne delen

fra selskapets talerør.

av det arbeidet vi utfører fordi
SAS statistisk sett I igger svært

INNSATS

godt an når det gjelder ulykker
som er relatert til teknisk svi-

I Ins ide nr. 52 tar lederen av

kt. Med bakgrunn i den siste

seg hatten for teknikken. Teknisk
di visjon får her ettertrykkel ig

Hvorfor amputere MPC? Fra SAS
sin side blir det hevdet at dette

tids hendelser kan denne statistikken fort forandre seg. Noe

ros for sin innsats den senere
tid. Blant annet blir det nevnt
episoden med stikka sam brakk

gir en tidsbesparelse på 5 min.
pro MPC. I tillegg skal den medføre bedre økonomisk utnyttelse

vi aIle håper ikke skjer.

i SVG og den etterh 1gende in-

av ressurser, høynet standard

og bedre regulari tet. AIle vet

Det er alltid hyggelig å bli
satt pris på men det er synd

speksjon av nier-flåten. Samtlige

Weekly checks ble ikke lagt
til linjestasjonene. sam var

at disse fem minuttene ikke kan

utnyttes (hvis. flyet da ikke

intensjonen. Dette gir linjestasjonene mindre å gjøre. noe
sam legger grunnlaget for å

bringer med seg en bærepose sam

teknikeren kan putte sine fern

minutter. Når flyet kommer ti I

berørte niere ble kontrollert

at det må slike uheldige hendel-

ser tiL. Etter min mening gjør
vi den beste innsatsen når det

i løpet av 12 timer i en helg.

Godt gjort!

ikke skjer noe med flyene.....,..

. . men da er det jo ingen som

Det antydes også at teknisk divi-

forteller hvor flinke vi er.

sjon kanskje blir selskapets

nattstopp 'kan man åpne posen
og flytte klokken en times tid

kutte ned på teknikerbestanden.

beste kart på hånden i den frem-

Uansett; vi er stol te over den

tilbake). AIle vet at en redusert

Ingen saklig grunn for å fjerne

,tidige konkurranse fordi' flysik-

MPC punktene i cockpit: Tek-

kerheten viI bli mer fokusert

jobben vi gjør innenfor' den rammen vi har til rådighet.

MPC ikke medfører høyerestand-

nikeren må inn i cockpi t uansett

ard. AIle vet at det ikke er

BST

blant passasjerene.

og det spares ingen tid på å
la være å lese av mengdeindi-

MPC .sóm bestemmer groundstoppen.

Det er vansklig å finne en for-

ka torene. Skep t i kerne hevder

nuftig grunn for å forandre den
gaale MPC. Skeptikernes påstand

¿~

ikke at man må ha tekn. kompetan-

er sam følger: Dette er gjort

se for å lese av disse instru-

mentene. Det reageres fordi

for å ubetydeliggjøre MPC. Jo

den nye MPC fjerner en tidligere

mindre omfattende denne s j ekken

ere å utføre den. Dessuten er

dobbel t-sjekking av viktige
væskenivåer. Det oppgis ingen

det mindre grunnlag for å kreve
kompensasjon for å overta tek-

at pi lotene har de samme punkter

er jo lettere vi I pi lotene aksept-

grunn t i Idette bortsett fra
på sin sjekk-liste.

nikerens oppgaver.

0.

-Id

I q.
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For 055 flyteknikere på dagens
fly er det rart å
høre om at det f.' eks på Typhoon
jagerfly var det i perioder en

TRANSLATION PROBLEMMMMMMMS.

moderne jet

HADDE JAT SKULLE VISUALISERT
SINE OVERSETTELSER FRA BRUKSANVISNINGEN TIL HVA OG HVORDAN
"LOGGEN: SKAL SKRIVES, VET JEG
IKKE OM DET HADDE PASSERT SENSUREN,
FøRST DEN JUGOSLAV I SKE VERSONEN:

11. PROSTOR "PREMIDBE SA LETA"
NAMENJEN JE POSADI DA BELE2i----
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11. "FLIGHT REMARKS" SPACE IS
PROVIDED FOR THE SCREW TO WRITE
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OG I INFO FINNES DET SKRIVEFEIL.
VI VISUALISERER OEM HELLER IKKE.

Alf hadde her en lengere forklaring om krangel mellom Napier
og Bristol angående ni trering
av ventiler.
Like etter den allierte inva-

5 jonen i Frankrike, dro også

Alf var en av de første med-

Alf over kanalen og var først
plassert på Völkel í Holland.
Der var han med på å bygge opp
hangarer og tel thytter som de
bodde i. Og det te var mens de
tyske styrkene omga flyplassen

i England som tilsvarer NFO i
Norge. Denne foreningen var
på samme måte som hos 055, qått
ut av L. 0 på grunn av behandlingen små grupper med enkelte
særkrav. Sertifikat-tillegg er

YTTRING FRA MOSKVA.

TURID RASMUSSEN OSLTSE
ønskes hjertelig velkommen i

Redaksjonen har fått en reaksjon på et reisebrev fra Køln
som'sto i INFO.nr.2-86. der
0yvind F~ hadde store problemer
med' å få arbeídstillatelse.
Dette skapte etter hans mening
problemer for svenske og norske
mekanikere i SAS, i og med at
disse to landene ikke er medlemmer av EF.

foreningen.

EÜe~".'en hyggelig samti:ie med
"'det 'n'ye mèdlemmet, blir resul-

tatet at jeg har skrevet noen
ord til tariffkomi teen et annet
sted i det te nr.

Flyteknikeryrket er herv~d en
saga blot t sam rnann~bastio~.

Måtte vi for ettertiden bli
tilnærmet like mange.
Mu¿~ghetene e4 ~t04e og ak~jonen
e4 meget enkel: V~ elle4 SAS m&
g& p& den n04~ke 4egje4~ng og
6& den t~¿ & ka~te ut &amtl~ge

red.

et kjerneord. Alf var av en klar,

Det eneste han savnet var sykk-

formening at Licenced Engineers
aldri fikk en fair deal i opp.

elen.

gjørene.

Total t var han fern og et hal vt

Etter dannelsen av AEI, har Alf
vært en av drivkreftene, og det
kan vel sies uten forkleinelse
for andre, at uten Alf A. Nottingham, var ikke AEI det det er

A¿te4nat~vt, EF m& 9~ o~~ opphold~ I a4b e~d~t~llatel~ e.

Le~6 .

dO.

Etter krigen, i 1946 begynte
han i BOAC. Og på den tiden
ville folk ha en arbeiderpartiregjering, og det var star interesse for fagforeningene.
Det tak ikke lang tid før Alf
var aktivt med i foreningsarbeidet i BOAC. Og det har vært
som en tråd gjennom livet siden.
Sjøl Om' han skiftet endel på
arbeidsplassen, varte det ikke
lang tid før han var inne i
arbeidet i fagforeningen.
Han sjøl sier det er rettferdssansen som har gjort dette. Han
hadde sett så mye urettferdig

behandling av arbeidstagerne at
han kunne ikke la være å engasjere seg.

I 1948 var han med i forbindelse
med Berlin Airlift. Det var da
Vest-Berlin ble totalt isolert
og alt av forsyninger måtte
flys inn. Det var et enormt
antall fly som gikk i skytteltrafikk inn og ut av byen, og
med tilsvarende hektisk periode
for flymekanikerne.

EF-oljea4be~de4e p& n04~k ~okkel.

(

lemmer i A. L. A. E. , foreningen

på et par kilometers avstand. .

år i RAF. Stasjonert forskjellige steder rundt om i Europa.

NYTT MEDLEM.

A&C Licence' på en'.masse flytyper.

Kan jo da nevne at noe av det
site han jobbet på var Trident
og DC-lO. så det er ikke tvil
om at her er det en person som
har vært igjennom det grøvste
av det som har vært av fly i de
siste 40-50 år.

gangtid på motorene på 6 timer.

011 D/fSSf IIÆRf

- t\ '. Startett',á, 1,950. i'.'.BEA,~ og~ hadd.e. .

~

i dag.

Alf. A. Nottingham er i dag
Life President i AEI, 09 har
som en av de få, mottatt NFOs
hederstegn: NFO-klossen.

A få møte slike personligheter
som-Alf" er med på å gjøre arbeid
for NFO til en fornøyelsé. Det

oppveier lange og kjedelige

møter og like lange og tunge
stunder ved skrivemaskinen.

red
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Det te bydde ikke på problemer,
så han startet i januar -41 på
et 17 ukers tech. training- kurs.
Alf korn fra en familie med 8
barn, og det var slettes ikke
flust opp med penger. Det hadde
jo resul tert i at det heller
ikke var noe skolegang ut over
Elementary Scool for Alf.
Etter det en antagelig kan ka11e

ALF A. NOTTINGHAM.

Jeg har ikke møtt mange personer som har gitt et så stort
og kraftig inntrykk bare etter
et kort møte på no

en få timer.

Alf A. Nottingham er nylig gått
av som Secretary General i AEI,

den internasjonale flytekniker-

en form for grunnkurs i faget,

organisas jonen vi er medlem av.

fikk han motorkurs og ble deretter Flight Mech first class.
Postert i Doxford, som var hovedkvarteret til 56 Squadron, og
jobbet der med Hurricane.

I forbinde1se med dette og det
at jeg var på Farnboroug, kom
det istand et møte med Alf.
Han. har passert de sytti, men
må være verdens sprekeste pensjonist. Fra vi ble møtt på flyplassen og til vi ~ro heim,
hadde jeg det inntrykket at
Alf iå 5 til 50 skritt foran
aIle han var sammen med.

Det ble etterhvert slik at han

var borti de fleste av flytyp-

Kona hans, Elsie, holdt et normal t tempo, og la ikke skjul på
at hun hele livet hadde vært
som et rolig punkt som Alf kunne
støtte seg til.
Alf var et oppkomme av historier,
og alt av datoer og steder satt
klistret, og han hadde en fenomenal evne til å få historiene
sine så livlige at en følte at
en hadde vært der og da, når

Alf fortale deler av livshistorien sin.

ene som ble brukt. Det er umulig
å liste opp aIle steder han var
postert i Englang, og hvilke
flytyper han jobbet på, men
han nevnte spesiell t ett sted
hvor det kom inn alt mulig av
fly som skulle tankes og fylles
opp med amunisjon før de dro
tilbake. Eller det var fly som
kom haltend og skadeskutte som
måtte lappes såpass at de kunne
komme seg til en base.
Alf hadde bilder. Og dagbok.
Hadde skrevet dagbok i aIle år,
og gjorde det fortsatt. Han kunne
siå opp i ,boka og fortelle hva

..' han hàdde gjott hver eneste dag.

I sin tekniske løpebane, startet han ikke med fly, men i en
fabrikk som laget messing deler.
Han husket til og med blandeformler for forskjellige messingkvaliteter. I og med at dette
var delvis en del av krigsindustrien, (patroner) ble han ikke
innkall t til mili tæret med en

Hvilket fly han hadde skiftet

motor på den 17 .mai 1960 f. eks.
Hadde et formidabelt fotoalbum
med bilder fra krigens dager og
sirlig notert under hvert bilde
hvor, når, hvem osv.

~~ .--.~
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Nå må det skjerping og nytenking til for en del av dere.

Foreningen har fått sitt første
kvinnelige medlem.

Hva nå dette måtte medføre av
endringer i bestående avtale
eller nye paragrafer, er ikke
godt å si på stående fot, men
det er ikke tvil om at en nå
har fått nye momenter som
tariffkomi teen må vurdere fram

~~ü

(! - \\

.1"

til neste revis jon.

Jeg går ut fra at det er tariffområder hvor det er en større
andel kvinner som har "goodis"
i avtaleverket si tt som det kan

,(
~-~~-:

være verd t å ta en Ii ten tit t

på.
Ved siste tariffrevisjon fikk
vi med "Rammeavtale mellom
Norsk Arbeidsgiverforening og

Norsk Flyteknikerorganisas jon

om likestilling mellom kvinner
og menn i arbeislivet".

Sjøl om Arbeidsmiljølov etc.
har regler for f. eks svangerskapspermis joner osv, er det
sikkert..ting aom kanskje burde,
være i tariffavtalen også.
Bare det å sette seg inn i hva
som finnes i regelverk utenfor
tariffavtalen, er jo en del
arbeide for komi teen.
Lykke til. Dere har 14 år på

Pr. i dag er fordelingen som
fØlger: Danskene har 13 mann ute,
svenskene stiller en klasse
under' og er tildel t 10 mann;

Norge er jumbo med 7 mann. Dette
rimer dårlig og SAS bØr sØke å
jevne dette ut. Det er ikke til
å unngå at slike forhold viI
virke negativt på samarbeidet
de tre regionene i mellom.
Det er sannsynlig at EF problematikken (arbeidstillatelse
osv.) kommer inn i bildet men
jeg har ikke inntrykk av at SAS
anstrenger seg noe særlig for
at dette skalla seg ordne.

dere.

Ikke overpertentlig, men en
persom som hadde orden på sakene

Rolf Dybwad.

sine.

gang krigen startet, Men den
2.desember 1940. kom han inn i
forsvaret. på rekruttskolen
ble han spurt om han ville i

OLA (NORDMANN) HENGER ETTER...

Det var heller ikke vanskelig
å se at han ahdde drevet idrett
i sine yngre dager. Framsto som
en skjeldent sprek pensjonist
som hadde dervet ganske aktivt
med sykling i en årrekke.

RAF. på forhånd hadde han fått
snoket opp at opptakskravspørsmålet besto av omtrent det å
en i Ottokunne forklare gang
motoren med innsug - komparbeid- eksos osv.

Stasjonering på SAS utlandsnett betraktes som en utfordrende, interessant og morsom
oppgave. Det er derfor stor
interesse for disse stasjoneringer blant våre medlemmer.
Dansker og svensker har tydeligvis den samme oppfatning om dette,
noe som går frem av fordelingen
mellom regionene når det gjelder
slike star' 'neringer.
L

4.

ell.

Øyvind F. beskrev dette problem
i forrige nummer av INFO og jeg
slutter meg til hans konklusjon.
Det er fare for at det blir så
tungvint og krevende å stasjonere svensker og nordmenn i EF
land at danskene tar hele patten.
BST

~

NYHET!

VERDENS ENKLESTE

FORMANNEN HAR ORDET

Ko til bilen" Iigarett-:indirukl Enk.
I.. ka del ikke biB
4 me kraftig kabel gj.. de
ien' '" mellom bllin.. Man

be ikke .ngang l k!tti
på pM,st ,lIer blí akitt,n

p.l-ni.

1P.79 ;

Dette har unektelig lite med fly å gjøre men for teknisk
interesserte personer er vel denne postordresvisken ful It på
høyde med en hvilken sam heIst vitsetegning.
Sannsynligvis følger heavy-duty sikringer og brannslukker med

på kjøpet.

Høst og vintersesongen står for døren.
Et kontroversiellt tariffoppgjør er tilbakelagt og godkjent.Grunnlaget er etter
min mening lagt rimelig bra tilrette, slik
at fremtidige oppgjør ikke nødvendighvis
blir ekstremt vanskelige for oss.
MEN, viktige og tunge ting er endel av

Tariffarbeid, så ingen kan hvile på sine

laubær,hvis det finnes noe slikt i denne
delen av fagforeningssektoren......

Temaet som naturlig følger en slik innledning er den gjevne prossess som preger
tariffarbeid og tillitsmennene som utfører

det.

SAS-fly tok av
(Kobenhavn. Iredag) En DC 10.

maakln U1horende SAS tok av
Ira Kaitrup sent torsdag kveld

uten motorhavarl eller kluss
med hoyderoret, melder alt.

Også Aftenposten

har sans for
humor.

...us Bureau. Flyet. sam

oyebllkkellg ble tllbakekalt.

: sendes I nærmesle tremUd Ui.

Det er av helt avgjørende betydning at NFO
hele tiden har fris~ og inspirert personell
å fylle etter med,Â satse på nestorer og
håpe på innsats til evig tid er å lure seg

selv.

Avdelingene må derfor målbevisst legge flere
sektorer frem slik at tillitsmannarbeidet
spresisentralt engasjement må være en slik

deL.

,bake UI tabrlkken tor grundlg
'teknlsk unders.kelse, opplyser

VI KAN IKKE I FREMTIDEN BRUKE TORDENSKIOLDS
SOL DATER OVER HELE SPEKTERET.

: Intormasjonssjel Kurt KI.vitu.
I hagen I SAS. Passujerene tra

, ntghten ble itraks tatt under be.
: handling av kalaatrotepsykla.
: ter. Han ordnet med blletter ttl
- tImen .Hjelp, vi flyr!., sam tor

Som jeg før har skrevet i min spal te er det
igang systematisk kurs for medlemmene og
tillitsmenn for å gi innsikt og forståelse
for avtaleverk,NFOs aktivitetsfelt og fremtidsperspektiv.Normalt et årlig kurs hver

! tlden går på Palladium.

høst.

VEL MØTT
Erik Throndsen

d:.
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ORG.SEKR.

ERIK THRONnSEN SAS OSLTS-E2
3000 Drammen

Einar Aasvei 8,
HELGE HANSEN

Nygårdskogen

FOF OSLTA-R
19,3408 Tranby

ARVin ROSENBERG SAFE OSL
112,1352 Kolsås

Brynsveien

ui

TEKN. SEKR.

INFO REDAKT0R
i
I

STYREMEDLEM

SAS EVEOM

SVEIN HANSEN

Bjelland, 8534 Liland
ROLF DYBI'¡AD

Ugleveien 23,

SAFE TRD
7500 Stjørdal

02 596888
03 812010

arb

02 530900
03 851572

arb
prv
arb
pry
arb
pry

02 534656
02 590658

pry

prv

EGIL F0RRISDAL SAS OSLTS-E4
Sørumlia 72, 3400 Lier

arb

02 596888
03 840972

EGIL H0STAKER

arb

02 530900
03 840918

MAGNE JOHANNESEN SAS BGOTS
Holtastølen 7, 5046 Rådalen

arb

05 130705
05 226307

JAN LANGEBRO

arb
prv

04 651011
04 651586

KONRAD LANG0Y WF BOO
Skiviklia 65, 8061 Løpsmarka

arb

081 27100

KJELL NAAS

FOF OSL

SAFE SVG

Sandemyra 1, 4050 Sola

SAFE SVG

4050 Sola

BJ0RN NORDLI STERL. GEN

Beverv. 9 . 2030 Nannestad

pry

pry
pry

pry
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du reii n '.personregist Ò' men kan h'el .. Som stàr oPpl)s. .,
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kalte i,;t:en ikke i vUr~ d~t orrentli. sine regisfr;Odtgjordse (o~a~ be ')m,: :-:~:~~.
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Tnn rne dOkunient eringer i så. gratis. i men hos anJ IOnsYn i . .. "..:~. .

on.1ralle man n er også Uhi " et Cr enkelte U e: ~~:~.~. :. '.
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081 10527

SOm har 0 n~e deg iiI d he/se U (lu vite av t er Utilråde. l ':"':i:::..:t?:;~

arb

04 651011
04 652868

k.Ontorer
r, 50S'arb
Ik eg
I ,,r, er
SOm
C ".:.:i. J (h
Ontorer
e se.
Mer In
0 stâr
deg ;'-"':V
_... ~
Slkringss;/~ka eiusgivere, ba'nk~rygde. ar¡dre ~ DatatilsJ;net, inn

arb

06 978586
06 997706

pry

prv

SIGBJ0RN NYSTAD WF BOO
8050 Tverlandet

arb
pry

081 27100
081 32591

DAG LANGELAND FOF OSL
Juterudåsen 5B, 1312 Slependen

arb
pry

02 530900
02 544248

Langåkeren 3,

"

07 825450
07 825427
02 596888
060 25333

prv

(~-', p.,;;c~.:~.

~ "v:.~~ ~.._~.~ ~,~ 'r~.;;-l':.,"".~~a~.~::!".;'l ~
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082 82294
082 84101

arb

N. Linneslia 17,3400 Lier

KASSERER

arb

MORTEN ARNESEN SAS OSLTS-E3
Bjørkeallen 24,2742 Grua

Sande terr. 30A,

.A /
t~=, ...ll

i 986.

Stasjor¡e PPIYs~'nger Om de el,1lene n~ eUer person' hensyn til d' Î.lE . ';~.l:'":..;l;

.skal ha S\'ar P el/er anure) r, (or. Datatï ma kan du (¡j h ~Ynsrett Og . ~ : '.;. . , "~~_"_

Inner¡ 1 må snaresr mulig . og du 0034 ¿ sJ;nel, POStb k Os. :. .' - :-"-. ~ i :', . ,.

ned. ' 0g senest K ~/o 1. Tele(, U s 81 n De .. . " '=

D atatiIsyneUSr
. .onioradresse:
(02)
44 02
70 22.
p.,~~~;.l,~'2,
~.._" '..
. N,isur¡
Juels
gt. /6

, atens informaSjonst: 72 Oslo 2. -f. '!J4Æi~~~

jeneste '. ~~r~~ ., :f:tJ' ~
i- . ~," . ",p~~~;..:
-Ji ~ ~~~'~~!;t. . - ..... .~..; ~-.

II

," " 1"'.. ~

.i

Norsk Flyteknikerorganisas jon

a

Postboks 60,

N-1330 OSLO LUFTHAVN

SEKRET,1,RIATET

llDEC85/13

Telefon NFO-kontor FBU ( 1230-1500)

02 596688
Members 01
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a

Medlemskap i

ORGANISASJONEN FOR DEN AUTORISERTE FL YTEKN~

Norsk Flytekniker Organisasjon,
Pos tboks 60,

N-1330 OSLO LUFTHAVN.

Jeg er interessert i medlemskap og ber am opplysninger am NFO.

NAVN: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. SERT:......................
ADRESSE: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ANSATT HOS.................
** ** * ***** ** **** **** * ** * * ***** * *** * * * **** * ** ** ** ** * ***** * * * ** **
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