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Cí er en landsomfattende,

fri ttstående og partipol i tisk uav-
hengig organisasjon. Stiftet i 1938 for å

interesser til norske sertifiserte

flyteknikere. D. v. s. innehavere av flytekniske
serti fikater, (,ICAO type i og type 2, utstedt av de (

si vi Ie luftfartsmyndigheter.
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Norsk Flytekniker Organisasjon,
Postboks 60,
N-1330 Os10 Lufthavn

Jeg er interessert i medlemskap og ønsker opplysninger om NFO.

NA VN : SERTNR:

ADRESSE: SELSKAP

Á

MEDLEMSBLAD FOR NFO,

ORGANISASJONEN FOR DEN

SERTI FISERTE FLYTEKNIKER.
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norsk flytekniker organisasjon
SENTRALSTYRET -87

arb. 082 82294
prv. 082 84101

arb. 02 530900
prv. 02 544248

FORMANN ERIK THRONDSEN SAS OSLTS-E/2
Einar Aasvei 8, 3000 Drammen

arb.
prv.

ti
a: NESTFORMANN

~
LL

~ RG. SEKRET ÆR
LL

ROLF DYBWAD SAFE TRD
Ugleveien 23, 7500 Stjørdal

arb.
prv.

ARVID ROSENBERG SAFE OSL
Brynsveien 112, 1352 Kolsås

arb.
prv.

TEKN. SEKRETÆR SVEIN HANSEN SAS EVEOM
Bjellund, 8534 Liland

KASSERER DAG LANGELAND FOF OSL
Juterudåsen 5b, 1312 Slependen

INFO REDAKT0R BJ0RN STARHOLM SAS OSLTS-E/2
Ullevålsveien 82b, 0454 Os10 4

arb. 02 596888
prv. 02 690691

STYREMEDLEMMER: KJELL NAAS
J AN K. LANGEBRO
JAN JEREMIASSEN
EG I L H0ST AKER
MORTEN ARNESEN
MAGNE JOHANNESSEN
EGIL F0RRISDAL
MAGNE GULDSTEIN
SIGBJ0RN NYSTAD
KONRAD L YNG0Y

SAFE SVG
SAFE SVG
SAFE SVG
FOF OSL
SAS OSLTS-E/3
SAS BGOOM
SAS OSLTS-E/4
STERLING GEN
WF BOO
WF BOO

NORSK FLYTEKNIKER ORGANISASJON
Postboks 60, N-1330 Oslo Lufthavn

tlf. 02 596688 (1200 - 1500)

02 596888
03 812010

07 825950
07 825427

02 534656
02 590658

STOFF/INNLEGG

TI L 1'*
REDAKSJON

REDAKT0R B. STARHOLM
SAS OSL TS- E/ 2

Redaksjonen setter stor pris
på tilsendte innlegg eller
annet stoff som kan være
av interesse for leserne.
Tips mottas også med takk.

A VD. SAFE R. DYBWAD
SAFE TRD

AVD. WF B. E. HANSSEN
WF BOO

A VD. SAS K. GR0NSKAR
SAS OSLTS-E/5

Send stoff ti 1 NFO kontoret,
Fornebu, eller heIst direkte
ti I redaktøren;

AVD. STERLING M. GULDSTEIN
STERLING GEN

AVD. FOF T. ANDERSEN/S. MAURO I 

FOF OSL

2

Bjørn Starholm
SAS OSLTS-E/2
tlf. 02 596888
eller privat

tlf. 02 690691
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FlYMEKANIKERE FlYTEKNIKERE*

Vi trenger flere dyktige flymekanikere/flyteknikere
til vår avdeling for lett vedlikehold på Fornebu.
Arbeidet foregår på helkontinuerlig skift.
Det kreves:

* Fagbrev fra et flymekanikerfag.

* Erfaring fra flyvedlikehold i
flyverksted/flyselskap eller
fra Luftforsvaret.

* Kjennskap til flyteknisk engelsk.

(

Tiltredelse så snart som mulig. 0nskes flere opplys-
ninger kontakt: Birger Bøe, telefon (02) 59-69-19.

Søknad med kopier av vi tnemål og attester, som ikke
returneres, bes sendt til:

SAS PERSONALAVDELING
1330 OSLO LUFTHAVN

$4$
Annonse

NYTT FORMAT pA INFO DATAHENRIK I NY STILLING

(

Hvis al t går som planlagt,
er det nr. av INFO du nå hol-
der i hånden i A-4 format.
I denne omgang er dette å
betrakte som et ekspriment,
først og fremst for å se hvor-
dan det tar seg ut. Redaksjon-
en håper også på posi ti ve
eller negative reaksjoner
på formatet fra leserne.

Knut Henriksen SAS OSLTS-E,
skift 2, går etter all sann-
synlighet over i en ny stil-
ling innen selskapet.

Med si tt kjennskap til data
i de fleste mutasjoner, har
Knut vært en uvurderlig hjelp
for NFO, både sentral t og
lokal t. Heretter må vi Klare
oss selv men forutsetter eks-
perthjelp hvis nødvendig.Hovedårsaken ti 1 at vi forsø-

ker med større format er at
det har kommet flere hentydn-
inger på at skriften i A-5
blir i minste laget. Dessuten
yder A-4 formatet større rett-
ferdighet til bilder og tegn-
inger som også blir å finne
i INFO, når forholdene ligger
til rette for det.

I den nye jobben viI Knut
få mul igheten ti I å knotte
computer 8 timer om dagen mot
betal ing! TAKK FOR INNSATSEN!
Du er medlem av NFO så lenge
du har, lyst ,og serti fikatet
di tt er gyldig.

BST
RED
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sJlS SNU
CHARTERTRAFIKKEN! !

En vi n ter er over, og takk
for det. For Scanair må denne
vinteren være et tankekors,
med sin rekord-dårlige regu-
laritet. Alt vesentlig skyl-
des is og kulde.

Sel v opplevde undertegnede
m/familie å få totalt 16,5
timer forsinkelse på GEN-LPA-
GEN, inklusive en diversion
til GOT, pga. anti-skid pro-
blemer på en DC8.

BEDRE REGULARITET?
Hva kan gjøres for å bedre
regulari teten? Hvorfor ikke
snu på flisa og ta nattstop-
pene i syden. Dette må da
være en fordel for aIle par-
ter. I tillegg til at man
sl ipper problemene med frossne
vann og toalettsystemer, fuel
ventiler som fryser fast osv.,
vi 1 man kunne spare store
deler av vårt reisende publi-
kum for 2 hotellovernattinger.
Slik det er nå er avgangene
tidlig om morgenen med hjem-
komst sent på kvelden. Bor
man i provinsen og er avhengig
av annen transport, så må
man innom 2 hotellovernat-
tinger.
FERRY TIL ARN
Ved å ta nattstoppene i syden,
viI vi kunne sløyfe endel

av de ferry-flighter vi har
hatt i vinter til ARN og han-
gar, for å få utført arbeid
det i praksis ikke er mulig
å få gjort på fly stående
ute i kulda. Disse ferry-
flightene koster ca. 40.000,-
kroner pr. gang.

Vi vet også at i praksis blir
Scanair maskinene lavt priori-
tert når det gjelder hangar-
plass på ARN, dvs. at de stort
sett står ute også der, med
mindre det skal utføres større
ettersyn.
Summa sumarum oppnår vi følg-
en de ved å ta nattstoppene
i syden:

1. Økt regulari tet.2. Sparer folk for hotell-
overnatting ved avreise.3. Sparer folk for hotell-
overnatting ved hjemkomst.

4. Reduserer utgiftene ved
ferry-f 1 igts.

5. Minsket behov for av-ising.
6. Bedre tid for hotellbetjen-

ingen for rydding etc.
ved kontingentbytte.

PS. Maersk Air har innsett
fordelene med en slik ordning
og snudde i vinter sin charter
trafikk.

K. GRØNSKAR

HAVARIKOMMISJONEN
Det kom på representantskaps-
møte opp spørsmål om hvorfor
sertifiserte flyteknikere ikke
er representert i den norske
f lyhavarikommisj onen.

Med bakgrunn i dette har NFO
tatt ini tiati v overfor Sam-
ferdselsdepartementet hvor
man stiller foreningens tekn-
iske ekspertise til kommisjon-
ens rådighet.

Svar avventes og
komme tilbake til
noe nytt forligger.

INFO
saken

viI
når
RED
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MD 87

Vi ønsker ingen gjentagelse
av MD 80 kurs. Inngått avtale
medfører at vi som brukere
skal være med i utvikl ingen
av disse kurs. Dette viI bli
tatt formel t opp med selskapet
snarest. Man vi 1 også drøfte
typrgransking med luftfarts-
verket snarest.

M. Arnesen

(, '

God dag mi tt ~a~~ er-
Bjørn Starholm. Omstendighet-
ene gjorde at jeg ble valgt
til å overta redaktørvervet
i INFO etter Rolf Dybwad.
Rolf ble valgt til Nestformann
og har derved forflyttet ho-
vedtyngden av sin virksomhet
til sekreteriatet.

Hovedårsaken til dette er
sviktende stofftilføring fra
medlemmene og en INFO komi te
som har fungert dår Ii g . J eg
er ingen tryllekunstner og
forutsetningen for at vi også
i fremtiden skal beholde INFO
med en akseptabel standard
er at stoffti 19angen øker,
noe j eg tror Kommer av seg
sel v hvis komi temedlemmeneviser ansvar og interesse.
Bl ir det redaktøren som alene
må produsere mesteparten av
det som Kommer på trykk, viI
resul tatet bli at det i frem-
tiden blir en utsli tt ex-redak-
tør som ramler ned fra stigen.

Jeg bor i Oslo og har vært
ansatt 11 år i SAS. Gikk ut
fra Sogn i -76 og begynte
som lærling på TS-E, tok fag-
brev i -78 og har hatt serti-
fikat siden 1981.

( Undertegnede er 29 år og inne-
haver av en tvilsom, uoffisiel
SAS rekord i antall sykedager
grunnet fri tt fall fra F-27.
Jeg pleier å ramIe ned fra
stigen en gang i året.

Foreløpig ser jeg forholdsvis
posi ti vt på fremtiden for INFO
da det er nye krefter i komi-
teèn og jeg har fått et sterkt
inntrykk av at det er en ekte
interesse for å gjøre en inn-
sats. Jeg viI derfor avslutte
med å ønske nye og gamle med-
lemmer av INFO komi teén vel-
kommen. Navnene på medlemmene

- står på side 2.

Det er med blandede følelser
j eg over tar j obben som I NFO-
red. Jeg har svært Ii ten er-
faring fra sentral t hold i
NFO men på tross av det har
jeg registrert at dette er
et verv de færreste ønsker
eller tør å engasjere seg i. RED.

KONST I TUERENDE
SENTRALSTYREMØTE

Tariffkonferanse og konsti tuerende sentralstyremøte iNFO ble av-
holdt på Müller hotel 1 i Drammen 7. og 8. mars. Av forståel ige grun-
ner blir ikke innholdet av tariffkonferansen gjengi tt i INFO. Det
konsti tuerende sentralstyremøtet resul terte bl. a. i at komi teèr
og utvalg i sentral regi fikk følgende sammensetning.

TU KOMITE
S. Hansen SAS EVE(formann)
J. Jeremiassen SAFE SVG
S. Nystad WF BOO
D. Langeland FOF OSL
E. Førrisdal SAS OSL
P. Korsmo STERL. GEN

INFO KOMITE
B. Starholm SAS OSLCformann)
R. Dybwad SAFE TRD
B. E. Hanssen WF BOO
M. Guldstein STERL. GEN
K. Grønskar SAS OSL
T. Andersen/S. Mauroi FOF OSL

TARIFFKOMITE
K. Paulsen SAS OSL (formann)
R. Dybwad SAFE TRD
L. Stamnes SAS TOS
S. Nystad WF BOO
E. Høstaker FOF OSL

STUDIEUTVALG
J. Langebro SAFE SVG(formann)
K. Grønskar SAS OSL
K. Lyngøy WF BOO
E. Høstaker FOF OSL
B. Nordl i STERL. GEN
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FORMANNEN
HAR

ORDET

Representantskapsmøte er avholdt med noen endringer i Sentralstyret.
Først og fremst hi lser vi den nyvalgte INFO-redaktør Bjørn Starholm
fra avd. SAS velkommen og formannen håper for sin del at redaksjonen
bl ir velsignet med MYE stoff.

Vår mangeårige Nestformann og Tariffkomi teformann Helge Hansen fra
FOF har fratrådt aktivt som følge av overgang til annen stilling
i SAS og vi takker for innsatsen og forutsetter fortsatt NFO medlem-
skap. Som følge av overnevnte fikk vi Rolf Dybwad inn som Nestfor-
mann og Kjell Paulsen fra avd. SAS som formann for Tariffkomiteèn.
Begge tør være meget vel kjent for medlemmene bl. a. grunnet lang
tjenestetid i foreningen, for kuriosi tetens skyld, Rolf Dybwad BU
siden AFF ble reorganisert i 1969. Velkommen begge,oppgavene venter.

Etter mange års nøling og diskusjon er det nå bli tt bevilget midler
til en gjennomgang av foreningens løpebane fra 1938 og til idag.
Sentralstyrets Sekreteriat har påtatt seg denne oppgave, som etter
planen skal resul tere i et produkt ferdigstillet på foreningens
50-årsdag 6. desember 1988.

JEG BER DERFOR OM AT ALLE SOM HAR OPPLYSNINGER ELLER BILDER FRA
HELE DENNE EPOKE OM lVlULIG FRISTILLER ¡VlATERIALET TIL GJENNOMSYN OG
VURDERING.

Personer som skal kontaktes er sekreteriatet og står listet på side
2 i INFO.

I et håp om at dette arbeide skal gi et representativt bilde av
vår løpebane og kanskje et kapi ttel luftfartshistorie bringes en
kopi av en side dokumentasjon fra den spede begynnelse i 1938.

Da det på det nuværende tidspunkt er hel t umulig å vurdere omfanget,
ber vi om at eventuelle medlemmer med særlig interesse for historie
generel t og luftfart spesiel t, vurderer en fri vi II ig innsats på
dette området. Det kan bli snakk om en god del rutine- og skrive-
arbeide samt muligens forslag til lay-out før de profesjonelle nød-
vendigvis må komme inn i bildet.

FØLG OPP INITIATIVET.
EN GROVBEARBEIDING ER PLANLAGT I TIDSROMMET 18-22 MAI-87.

Erik Throndsen

Red. anm.
Jeg har tillatt meg å understreke den delen av det his-
toriske dokument på neste side som for første gang stad-
fester foreningens formål og oppgave.
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nasj~m? Dette fremkal te del te
meninger men f lertal let var
av den oppfatning at med 2
eller 3 tilgjengelige hangarer
bør man kunne ta på seg en
slik oppgave. En forutsetning
er samarbeid med operation
om flydisponeringene.

(

INSTRUKTØRER
Det viste seg å være store
motforesti 1 1 inger rundt ins-
truktøropplegget. Har vi res-
surser til å kunne påta oss
dette? Er noen av oss interes-
serte? Hva med avløserproble-
matikk? Det ble påpekt at
teknikere skal lånes ut ti 1
OSLTH, som skal være kursans-
varlige. Diskusjonen rundt
dette tema ble lang og grun-
dig. De fleste momenter ble
belyst fra de fleste sider
og enden på visa ble at man
var enige om å sti 1 Ie seg
positivt til et opplegg av
denne type. Også her gjaldt
forutsetningen at forholdene
mátte legges skikkel ig ti I
rette. Man forbeholdt seg
retten til å avvise ordningen
hvis den resul terte i et an-
nenklasses utdannelsesti Ibud.
Dette er lite sannsynlig da

et undervisningsopplegg for
en ny flytype må godkjennes
av luftfartsmyndighetene.

PILOT-CHECK
Til slutt utspant det seg
en interessant diskusjon rundt
pi lot-check og berettigelsen
for den fremtidige ground-
stop check. Det ble konstatert
at vi går nye tider i møte
og bør allerede nå legge oppen fornuftig strategi for
å møte fremtiden best mul ig
rustet. Slipper vi andre grup-
per inn på vårt fagområde,
må vi sørge for en åpning,
sl ik at vi kan utvide vår
egen horisont.

NYTTIG MØTE
Det var bTed enighet om at
dette var et meget nyttig
og nødvendig møte og at et
ti 1 svarende bør arrangeres
hvis/når nye elementer gjør
det naturlig.
Det ble også tolket svært
positivt at OSLTS-H og TOSOM-H
viser en ekte interesse for
å samarbeide med NFO i disse
viktige spørsmål.

for INFO, EST

S~er-r-e Arider-seri

~

Vi fikk tidlig beskjed om
at Sverre ønsket å overlate
avdelingslederjobben til fris-
ke krefter. Sl ik det oppfatteskan det ikke ha vært lett
å være avdel ingsleder heller.
NFO i en utviklingsfase, med
markeringsbehov, produksjons-
sjef som overkinkador og snev-
re økonomiske rammer å operere
under, kunne vel mange ganger
oppleves som å henge i ei
tyggegummiklyse midt i mel lorn
disse. Dog all ikevel, utvikl-
ingen av TS har medført en
organisasj on, effekti v og
smidig og som ikke minst er
et resul tat av konstruktive
forhandl inger og kompromisser
partene i mellom.

Ska 1 man
det sies
senere års

se bakover, så må
at ikke minst de
samarbeide og ut-

"ø

i riye oppdr-a.g
vikling, kjennetegner vår
bekymring for å miste en leder
som har kjempet og virkelig
levd opp ti i Hege Schøyen' s
visjoner i videoen fra Sole
'seminarene. Sverre er en leder
som tørr, hvi lket når vi ser
oss omkring, er en mangelvare.

Når Sverre nå 1. apr i lover 1 a-
ter "roret" til Birger Bøe
og går over i OSLTC-S funk-
sjon, er dette igjen en modig
besluttning og ikke minst
prøvesten innenfor systemet.
Så vidt vi har forstått, viI
spesialoppdrag innenfor COD
N-Norge samt linjestasjoner
være arbeidsfel tet.

LYKKE TIL!

Morten Arnesen,
Formann NFO avd. SAS.
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A'Vdel ing BAS ~~.medl emsmøt:e

TROMSØ

Fredag 13. februar var det trommet sammen et ekslusivt medlemsmøte
i avd. SAS, sted Tromsø. Grunnen til den geografiske plasseringen
var at hovedtema for møtet var COD operation i Nord-Norge. Styret
i avdelingen ønsket på denne måten å få refleksjoner fra den del
av medlemsmassen som eventuell t viI komme i direkte berøring med
denne flyvningen. KKN, ALF, TOS, BDU, EVE, BOO, var representert
i tillegg til avdelingens arbeidsutvalg og Stasjons ing. N-Norge.
INFO var tilstede.

FASTE FLYINDIVIDER IN-NORGE?
Etter all sannsynl ighet vi 1 en
stor del av den fremtidige
COD trafikk ligge i Nord-Norge.
Det er da naturlig å reflektere
over hvor stor del av COD-kaken
denne landsdelen skal gjøre
krav på i form av arbeidsplas-
ser, ekspertise osv. Våre ven-
ner i sør(langt sør) har alle-
rede vært på banen og signali-
sert at all maintenance bort-
sett fra night-stop check bør
1 igge i CPH. Dette ti 1 tross
for at det mul igens vi 1 bl i
et antall faste f lyindi vider
som kun skal trafikkere Nord-
Norge og Finnmark. Møtet fant
det 1 i te logisk og økonomisk
at fly som flyr fast i Nord-
Norge må til CPH for all main-
tenance, bortsett fra night-
s top check.

For å opparbeide ekspertise
og avhjelpe skoleavdelingens
ressursproblem er flyteknik-
erne villige til selv å fung-
ere som instruktører på serti-
fikatkurs på det nye flyet.
Undervisningen skal foregå
på et sentral t sted i lands-
delen. Plan for utdannelse
av disse og gjennomføring
utvikles.
Ny flytype i landsdelen skal
medføre øket arbeidsmengde
av flyarbeide.

Hvis bemanning på eventuell
stasjon ikke rekker ti 1 COD
handl ing, skal beredskapsordn-
inger avtales i. h. t. COD avta-
len før ruteprogrammets start.

Diskusjonen for og mot dette
avtaleutkast lot ikke vente
på seg. Medlemsmøtet konsen-
trerte seg om det som følger.

TILLEGGSAVTALE
Det forelå et utkast ti 1 til-
leggsavtale til COD avtalen
som skulle ta sikte på å regu-
lere overnevnte forhold. I
korte trekk gikk denne ut på
følgende:

FASILITETER
Det ble reist spørsmål om
fasili teter for eventuell
maintenance work. Et mainte-
nance program kan i kke være
avhengig av vær og vind, noe
det er mye av i Nord - Norge.
Er selskapet villige til å
investere i hangarplass, skal
man bas ere seg på leie av
hangarplass? Eller en kombi-

Aktuel Ie f lyindi vider vedl ike-
holdes i landsdelen frem til
heavy maintenance. Muligheten
for å gjennomføre dette skal
tilrettelegges før ruteprogram-
mets start.
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j~j F-27
MOTOR RIGGE KURS
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Jeg har hatt den store glede
å bli tatt ut til spezialist-
kurs i motorrigging på F-27.
Det gjaldt rigging av motor-
kontrol ler.

han begge bena godt plantet
på j orda. Mannen heter Roger
Rix og prater så sakte og
tydel ig at sel v en gårdbruker
fra Hurum kan forstå hva han
sier.

TUNGLEST MAl
Jeg var Ii tt spent på kurset
fordi vi for et års tid siden
fikk høre at vi i SAS skrudde
vilt på motorene til Friend-
shipen men ingen kunne si
hva vi gjorde gaIt eller hvem
som gjorde det. Jeg fortsatte
å skru i den tro at det jeg
gjorde var riktig. Det må
jo innrømmes' at jeg fant MAl' n
veldig tung lest og det som
står der er forholdsvis tid-
krevende og kan synes 1 i tt
unødvendig bare for å foreta
noen små justeringer.

HVA GJ0R VI GALT?
Kurset skul Ie vare i to dager
og vi startet med en lett
repetisjon av Dart motorens
basic. Rix fortal te blandt (
annet at kompressoren i Darten
er den samme som satt i Merlin
motoren på slutten.

Det ble tid til å diskutere
endel av problemene vi har
hatt og hva vi hadde gjort.
Det var først nå det gikk
opp for meg at vi gjorde en
del fei 1 eller rettere sagt,
1 itt for "shorte cuts" . I
første rekke var det problemer
med høy TGT som det ble sett
Ii tt for lettvint på. Dette
krever en grundig feilsøking
på motoren og er i første
omgang ikke et justerings-
spørsmål. Min-torque 1 inja
som vi finner på instalation
ground run er absolutt minimum
power for sertifisering og

DYKTIG ENGELSKMANN
Vi møtte opp på skoleavdel-
ingen i CPH med store forvent-
ninger og spenning. Der møtte
vi en typisk engelskmann men
på tross av at han var repre-
sentanten fra Rolls Royce
som reiser rundt i verden
og justerer Dart motorer for
de som har problemer, hadde

6

STATUS?
Har en planer og oversikt
over behovet for serti fikat-
er?

6. Er overkapasi tet nødvendig.

7. Hvor ofte er det nødvendig
og fornuftig med etterutdan-
ning.Står kapasi teten

visningsavdel ingen
til planene?

på under-
i forhold

8.Er det forskjell i behov
for etterutdanning ved de
forskjellige stasjonene.Vet en behovet for etterutdan-

ning (brush-up) på F-27 og
B737? 9.Kan

uten
nel L.

etterutdanning
erstattning av

skje
perso-

(

Er det i de siste 10 årene
i det hele tatt kjørt brush-
up på F-27? 10. Har en produks j onskapas i-

tet ti 1 eventuel Ie erstat-
tninger på utestasjoner.Har noen oversikt? Satt dette

i system?

Tja....... 11. Hvem har hattkurs i de siste
hvem har ikke hatt.

brush-up
åra. Og

DIALOG
Det skulle være mulig å få
gjort en del med de problemer
jeg har satt fingeren på.

12. Må det ti 1 en kapasi tets-
økning både på undervisn-
ingsavdelingen og i produk-
sjonsavdelingen for å greie
å leve opp til en målset-
ting.1. Lag en samlet oversikt over

eksisterende sertifikater.

2. Hvilke stasjoner disse be-
finner seg på.

13. Kommer F-SO som julekvel-
den på kjærringa.

3. Hvor skal flyene operere.
Overs tående smørbrød 1 is te kan
sikkert utfylles og gjøres
1 enger og kansk jeer det noen
av punktene tatt vare på men
jeg velger å tro at det skulle
kunne være et utgangspunkt
som kunne brukes i en dialog
mellom NFO og firma.

4. Er det samsvar mel lorn f ly-
operasj oner og serti fikat-
dekning.

(

5. Hvordan vi 1 dette slå ut
ved ferieavvikling, kurs,
sykdom, permisjoner osv. Rolf Dybwad

5L~ HEL III
~l)NN$~~PS .
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ELLER

TILFELDIGHETER ??????

Etter å ha gått på F-27 kurs
først hos Fokker i Holland
og den resterende del med
motor og avionic hos Braathens
SAFE på Sola, si tter jeg igjen
med en del spørsmål.

La meg først få uttrykke at
det ikke er misnøye med den
enkel te instruktør som er
grunn til denne reaksjonen.
Det går på hele systemet med
utdanning av f lyteknikere.

SERTIFIKATDEKNING?
Først en Ii ten forhistorie:
En eller annen gang i 1985 ble
det satt opp sommer-ruteprog-
ram for året 1986. Idette
programmet gikk det fram at
F-27 skulle gå flere ganger
daglig på Værnes og at det
ville bli nattstopp av F-27.
Ble behovet for sertifikat-
dekning vurdert på det tids-
punkt?

POSITIV KRITIKK
En skal som kj ent ikke stikke
hodet så langt fram før det
kan bli kappet av. Det er
jo derfor en kan si tte med
blandede følelser når en skal
prøve å komme med posi ti v
kri tikk. Det er jo tanken
at det går an å lære av kri-
tikk. Det er ting som kan
bli bedre og mere fornuftig
for ettertiden.

takket være skippertaksmental i-
teten og folk som spratt opp
på fri tida og kjørte ned på
jobb for å ta en sjekk eller
fikse snag. Det er jo noe
som heter ferieavvikl ing og.
Sjøl om det er sommerprogram
aldri så mye.

IKKE PLANLAGT
Nå var det ikke i planene
ti 1 undervisningsavdel ingen
at det skulle holdes F-27
kurs. Det ble etter mye om og
men kurs på meg i Holland.
Vi var fire stykker fra firma-
et som dro ned ti 1 Fokker.

Nå er det sånn at Fokker ikke
har undervisning på motor
og avionic. Og dette måtte
for vårt vedkommende løses
med kurs på Sola. Da dette
ikke var i planene til under-
visningsavdel ingen der, ble
det jo en del "påsparketopp-
leggfradagtildag" .

REPRISE?
Nå er det en pussig ting.
Akkurat da vi var ferdig med
det ti 1 leggskurset på Sola,
dro det en ny gjeng ned til
Fokker. De må vel og ha dette
tilleggskurset på Sola. Uten
at det er i planene til under-
vi sningsavdel ingen.
Tja.......SKIPPERTAK tlr ~Men, så kom al tså sommerpro- :7

grammet i april 1986. Og fly-

I
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denne er lett å komme under
hvis TGT justeres ned, og
det er fali det.

Pilots minimum torque er også
uinteressant for oss da vi
er hel t avhengige av å korri-
gere torque press og TGT før
vi vet noe om motoren. RPM
er også viktigere enn vi tror,
så den bør holdes så nære
15000 som mulig. Selfølgelig
skal vi bruke master instru-
menter også på RPM.

(

COMPUTER
Andre kursdagen gikk vi ned
på motorverkstedet og trenet
Ii tt på statisk rigging. Det
ble også tid til å diskutere
en del andre praktiske ting
direkte på motoren. Oppe i
klasserommet fikk vi så prak-
sis i korrigering av torque
press og TGT. Vi fikk også
se en computer i lommeformat
som kunne spare oss for all
korrigering. Det var bare
å kjøre motoren, slå inn aIle
verdier og ut kom aIle korrig-
erte verdier som er av inter-
esse. Hvis noen verdier lå
utenfor 1 imi t, sa computeren
fra om det. Denne computeren
er i følge Carl J ohan 1 i tt
for dyr for oss her i Oslo
men han har jo en, så vi kan
jo bare ringe til han. En
annen mulighet er å kontakte
Fred Olsen. Instruktøren hadde
vært der i helgen før kurset
og justert en motor. Hans
råd var som følger: "Don buy
one, Fred Olsen got one".
Vi avsluttet kurset med noen
fei lsøkingstips.

(

BRA KURS
Vi la merke ti 1 at instruk-
tøren brukte 1 i tt tid ti 1
å finne frem i MAl' n, så vi
spurte om han var fornøyd
med den. Han innrømte at den
var vansklig å finne frem i
men han pås tod at den delen
som dekker motorkjøring var
ganske grei. Han har jo jobbet
noen år med den delen. Vi

-=

- ßUl" 1 AM US1NC,
THE MANUALS !!

"'

-i .. ~-'- -

,~~,~== - -=~

fikk se en bra videofilm om
statisk rigging som var laget
av Rolls Royce. Den passet
veldig godt inn etter praksi-
sen.

GOD TID
Inntrykket jeg si tter igjen
med etter dette kurset er
bare positive. Instruktøren
visste hva han pratet om og
det var godt om tid, noe vi
ikke er vant til i SAS.

I tillegg til at vi lærte
mye, hadde vi selfølgelig
et par vellykkede kvelder
på by' n. J eg takker for kursetog tror nok selskapet viI
være tjent med den invester-
i ngen.

G. BØRSAND
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Flyene er i IOpp stand, garanterer SAS- ieknikerne,

Høy teknisk standard
på SAS-flyene
SAS har færre incidents (unonnale
episoder) i forbindelse med
flyvingen enn de aller fleste andre
flyselskaper av tilsvarende storrelse,
Dette blir fremholdt av talsmenn for
SAS på bakgrnn av den sterke
eksponeringen av slike hendelser i
enkelte norske aviser i den senere
tid.

I perioden 1981 - medio 1986
gjennomforte SAS' flåte av DC-9,
DC-10- og Boeing 747 -fly totat
ca. 810.000 avganger, Av tekniske

og andre årsaker måtte 85 take-offs
og 165 flyvinger avbryes og flyet
vende tilhake til utgangspunktel.

((Dette er en meget god statistikk
og bekrefter at flyene våre har en
hoy teknisk standard og at det
relativt sjeldent forekoiimer
problemer,)) sier infonnasjonssjef i
SAS Norge, Lars Otto Wollum.

(( Vi foler oss uÙiengt og
trakassert,)) sier nesÛormannen i
Norsk Flytekniker Organisasjon,

Kjell Hasleto, som t'r fly'
vedlikeholdsinspektur i SAS. Han
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viser til at også andre flyselskaper
opplever incidents, men de blir
sjelden neVIt i avisene. Over-
draiiatisering av slike episoder i
visse deler av norsk presse har í
etterlatt inntrkk av at SAS bruker
dårlige og gamle fly.

((Dette er langt fra tilfellel. Flyene
er i topp stand,)) sier Hasleto som
opplyser at for hver time en DC-9
tilhringer i luften har den tekniske i
stab en utfort åtte timers vedlike-
hold på del.

Sammenlignet med trafkkfy i

verden generelt er SAS-flyene av
gjennomsnittsalder eller yngre. Den
eldste DC-9 i SAS-flåten ble levert
i 1968 og har akkumulert ca.
52.000 landinger. Hovedtyngden av
selskapeL'l DC-9-fly ligger på
32.000-36,000 landinger.
McDonnell Douglas, som produserer
fly ene, fremholder at en DC-9 godt
kan gjennomfore 100,000
landinger, og sannsynligvs mer, for
den når ((pensjonsalderem),
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Det sa den svens-
ke luftfarsdirek-
OOren, Lars Erik
N ordström, under
et flysikkerhets-

, møte i Stokholm
onsdag. Hans ut-
talelse var en
kraftig irettt-
telse av SAS-sjef
Jan Carlzon, som
tidligere hadde
vært på .ilersto-
len.

510 alarm
- Etter seks al-

vorlige hendelser
med SAS-maski-
ner i 198. fryktet
vi at noe alvorlig
kunne inntreffe,
sa Lars Erik
N ordsröm.

Vi s10
. alarm- dà vi
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oppdaget at SAS
sa tset mer på
punktlghet, enn
rene sikkerhets-
rutiner. Kortre
bakkeopphold
ført til at SAS
ikke fulgt godt
nok opp når det
oppsto småfeil på
maskinene. Det
var aldri snakk
om alvorlige feil
som ikke ble rettet
opp, men vi fryk-
tet at summen av
aUe småfeilene
kunne resultere i
noe alvorlig.

På bakgrunn av
dette sendte vi et
brev til SAS-
ledelsen hvor vi
ba dem om å ta
sikkerheten mer
alvorlig.

Problemer
Jan Carlzon

innTømmet at sik-
'keThetsdeba tten

I

sto sentralt i SASi 1~ Men
dette forklart
SAS-sjefen med
at man hadde hatt ï
vise probl~mer
innad i organisa-
sjonen.

Vi hadde
vært igjennom en
prosss hvor ope
rativ standard,
teknisk standard
og servicetandar-
den var forandret
for å gi mer effek-
tivitet og lønn-
soniet i konser-
net.
Jan Carlzon

forbigikk kravene
fTa det svenske
luftfartveTket i
stilhet. Det gjoTde
han foran øynene
på 60 nordiske
journalister, som
aile deltar på sik-
keThetskonfeTan-
sen som' SAS a r-
rangereT.

transport vei mellom verksted-
ene. Den nye hangaren har
en dimensjon på 69 x 39 x
14 meter, tilsammen 2418 kvm.
og viI få en underetasje som
vi 1 inneholde garderober,
tilfluktsrom, toaletter, tekn-
iske rom og skoleavdelingen.

Det kunne jo være interessant
om personell fra forskjellige
arbeidsplasser kunne skri ve
litt om hva de driver med.
På den måten kunne vi fått
noe mer ut av bladet, som
for tiden har laber interesse
i avd. Widerøe.

Dette var ment som en lett
informasjon om hva Widerøes
tekniske avdeling i Bodø dri-
ver med for tiden.

Bjørn E. Hanssen
NFO avd. Widerøe

( Repr-ese~ t:a~ t:skapsmøt:e
3 1 _ :j a~ i.ar- 1987

( 25 av foreningens ti IIi tsmenn
møtte på det årlige Represen-
tantskapsmøte på Fornebu.
For de av medlemmene som ikke
er hel t familiær med forening-
ens dri ft, så er da dette
de fremste ti IIi tsmenn i hver
avdel ing, med en fordel ings-
nøkkel i antall etter avdel-
ingens medlemstall. Valgkomi teèns forslag ble

fulgt uten at det ble sti lIt
motkandidater fra salen. Det
er verdt å nevne at forening-
ens Nestformann og Tariff-
komiteèns formann skriftlig
hadde frasagt seg g j envalg
pga. skifte av jobb (Helge
Hansen fra FOF). Han har vært
foreningens absolutte ener
i å ha alt KLART. Alltid
oversikt over hva som er gjort
og ikke gjort, selv i de mest
opphetede tari ff- forhandl ins-
si tuasjoner.

midlene går til
ets disposisjon
en de 30% ti I
disposisjon for
plæring.

Studieutvalg-
og de. rester-

avdel ingenes
ti IIi tsmannop-

Regnskap -86 og budsjett -87
ble enstemmig vedtatt.

Etter at NFO' s formann Erik
Throndsen hadde ønsket dele-
gatene velkommen, forgikk
møtet med godkjennelse av
dagsorden og innkallelse.

~ '

En meget fyldig årsberetning
på i al t 35 sider ble lagt
fram punktvis og delegatene
fikk mul ighet ti 1 å kommentere
det enke 1 te punkt. Det er
umulig i et kort referat å
gjengi hva den taletrengte
forsamling kommenterte men
at mange hadde meninger om
mangt er hel t sikkert.

kort kaffepause,
fra kl.10.00 til

Avbrudt av
varte møtet
kl. 17.20.

Etter at årsberetningen var
enstemmig vedtatt, ble inn-
komne forslag behandlet. En
kontingentøkning på kr. 30, -
til sentralstyret ble vedtatt
mot 3 stemmer.

RD
Sammensetning av Sentralsty-
ret; se side 2. (red. anm. )

TARI FF A VT ALE /VEDTEKTER
NFOs tariffavtale og vedtekter
er nyreviderte. Interesserte
kan få et eksemplar av disse
ved henvendelse ti I NFO-kon-
toret. Tlf: 02 59-66-88.

En del mindre vedtektsendring-
er ble foretatt og her kan
en nevne at det ble en endring
i fordelingen av OP&UT fonds-
midlene. 70% av de innkomne

9
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Det ble på årets representantskapsmøte lagt frem en imponerende
årsberetning på 35 sider. Et av vedleggene til beretningen er sign-
ert sekreteriatet og inneholder en betenkning om NFO' s fremtidige
policy og langsiktige målsetninger, noe som bør interessere aIle
medlemmer. Vedlegget er ti tulert NFO-STATUS OG PERSPEKTIV og red.
viI forsøke å gi et kort resyme.

STATUS
Dagens tilstand blir i rimelig
grad betegnet som tilfreds-
sti 1 lende. Hovedårsaken ti 1
dette er vår tariff og hoved-
avtale som etter mange harde
tak så dagens lys. De lokale
særavtaler er justert nærmere
våre krav og behov. Det poten-
siale som den serti fiserte
tekniker representerer, har
omsider også blitt erkjent
av våre arbeidgi vere og dermed
skapt grobunn for bedre lønns
og arbeidsvi lkår. I ti 1 legg
har NFO en fri og åpen organi-
sasjonsform som gir lokalavdel-
ingene en selvstendig stilling
i al Ie lokale saker, vi er
partipol i tisk nøytrale, vi
er ikke tilsluttet noen hoved-
organisasjon. Vi har hatt
og har en lang rekke flaggsa-
ker å kjempe for.Disse momen-
ter virker samlende og bidrar
sterkt ti 1 den fordragel ighet
som rår grunnen i vår foren-
ing, og det blant 5 hardt
konkurrerende se 1 skaper i et
stramt marked.

års opplegg. Forutsetningen
for at dette skal virke effek-
ti vt, er at vi makter å drive
en tilfredsstillende rekrut-
terings og opplæringsvirksom-
het, spesiel t blandt våre
nye og yngre medlemmer. Det
må også stilles nødvendige
økonomiske midler til rådig-
het. Ut fra dette vi 1 Sekre-
teriatet foreslå økt satsing
på Tariffkomi teèn, Teknisk
Utdannelseskomi te, Studieut-
valget og INFO komi teèn.

FREMTIDSPERSPEKTIV
For å kunne møte de krav frem-
tiden vi 1 sti 1 Ie ti loss og
samtidig opprettholde den nå-
værende standard på NFO, må
vi øke ressursene både økonom-
isk og menneskl ig. De mennesk-
I ige ressursene består av ca.
370 sj eler. Det sier seg sel v
at det må drives et kontinuer-
lig arbeid for å engasjere
flest mul ig av disse ti I fore-
ningsarbeid i en eller annen
form. Blir belastningen for
stor på den engere krets av
ti IIi tsvalgte, kan man risik-
ere at nøkkelpersoner går
trett og lei, noe som viI
gi dype ringvirkninger. Det
må derfor satses mye mer på
delegering av oppgaver, en
filosofi som forslagene om
styrking av fagkomi teène er
bygd på.

FREMTIDIGE INNSATSOMRADER
I dag besi tter vi i de enkel-
te bedrifter et visst vekt og
trykkpotensiale. Dette takket
være en iherdig innsats på
ti 1 Ii tsmannsplanet. Denne
innsats må opprettholdes for
å bevare vår pos i s j on. Det
må stilles økte ressurser
til rådighet for våre komi teèr
og utvalg. Komi teformennene
må pålegges ansvaret for såvel
den faglige som den økonomiske
side av komiteèns drift. Ved
sl utten av året ti Ibakerap-
porterer de enke 1 te kom i teèr
til sentralstyret og foreslår
evt. endr inger vedr. kommende

INFO red. gir sin tilslutning
når Sekreteriatet til slutt
gir uttrykk for at dersom
NFO makter å holde seg på
høyden, organisatorisk og
faglig, er det all grunn til
å se de neste 10-år lyst i
møte!
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Ende 1. i g var det en som våget
det de fleste så gjerne har
villet, han bekjenner sin
kjærlighet skriftlig til F-27.
Takk Bjørn.

Convair. De må ha glemt tidene
med justeringer, kjøring, olje
på fingerne, spenningsregu-
latorer så store som skoesker,
lukt av bakelitt i electric
comp. osv. , stakkars menne-
sker.

(

"SMASNAG NA OG DA"
Etter innlegget har det bl i tt
lettere å stå igjen på spor 7
med en masse jobb, klokken
er 0630 og neste ski ft Kommer
på. Det er som det blir på-
pekt, endel "småsnag nå og
da", litt dårlig med verktøy,
deler, rutinekort, oppfølging,
varme osv. men hvem venter
vel ikke noen timer for å
skru på en F-27.

COD UTVIDER
COD-nettet skal i nærmeste
fremtid utvides kraftig og
F-27 skal vel erstattes av
en ung sprek maskin men ingen
kan erstatte Fokkern' s sjarm.
Måtte den få mange gode år
på teknisk museum sammen med
Caravellen.

TATT pA ALVOR
Nå har i allefall ledelsen
tatt vårt lille hjørne av
SAS på alvor og jeg mistenker
det for å stå i sammenheng
med noen meget sinte telexer
tidlig på vinteren.

ANTIKVARER
Vi i COD blir gjerne sett
på som antikvarer som steller
med urgamle ting og dette
får vi høre av folk som har
jobbet med DC3/DC4/DC6/DC7 og

NØTTE
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av plassen enn der Braathen
sto(?), ble vi motatt av
representanter fra Røde Kors
og Kirkens nødhjelp pluss
en masse sudanesere som hj alp
oss med lossingen. De had de
en hiloader fra Air France
så det gikk grei t å få pallene
ut. Så ble pallene losset
for hånd opp på lastebiler
og vi fikk pallene tilbake
ombord. Mye hyggelig prat
med folk fra Norge og frapressen ble det også tid
til. Vi had de ca. 3t.30min.
stopp før vi la avgårde igjen
mot Athen, tomme denne gang.

OVERNATTING I ATHEN
Da vi landet i Athen etter
3t.30min. var det nesten
som å være hjemme igjen.
Klokken var bli tt 23.15 norsk
tid og vi lengtet vel aIle
etter "en 1 i ten tynn en"
og en god natts søvn. Jeg
tok oljecheck, stengte flyet
og reiste til hotellet. Vi
fikk et meget bra hotell,
rakk "en 1 i ten tynn en" også
rett i buan. Dagen etter
var vi på flyplassen kl.11.00.
Jeg fikk god tid til å gjøre
en MPC/D og fueling. Vi fikk
med oss 9,5 tonn last fra
ATH ti 1 CPH, en tur vi hadde
planlagt med mellomlanding
men klarte med fint throttle-
bruk og gunstig vind å gå
direkte. 3t.20min. er ingen
dår 1 i g tur med 9, 5 tonn,
11 tonn fuel og enda lande
med 2700 kg i reserve.

JOBBEN GJORT
Det var en god følelse å
komme hjem etter en sånn
tur og virkel ig vi te at de
pengene kollegaer i SAS ga til
dette prosjektet ble brukt
til det de var ment til og
at varene vi hadde med, medi-
siner, mat, ul 1 tepper og
vannboreutstyr kom di t det
skulle. At jeg ikke hadde
noen tekniske problemer med
flyet må jo skyldes vår tidli-
gere innsats og ni tidighet
på det tekniske området.

TAKK
Jeg benytter denne reisbe-
skri velsen ti 1 å takke al Ie
som har gi tt si tt bidrag
til prosjektet, enten ved
hjelp av penger eller ekstra
j obb. Jeg vi I nevne at ingen
fikk hverken overtidsbetaling
eller diet for noe av den
tid og jobb som ble nedlagt.
Spesiell takk ti 1 stanbye-
tekn. Klæboe, E. Hagen for
fin back up og til Gran og
Lunder som sti lIte første
juledag kl. 07.00. Ti 1 crewet
FC H.Kjellesvig, FC O.Gilboe,
FP E.Bull og FP S.Mikkelsenvi I j eg si tusen takk for
tilliten, samarbeidet og
for årets desidert morsommeste
og mest betydningsful Ie dag.

( ,

T. Strengehagen ,
;

~rn~~G~)1ilin~~rnin~æ 0 rnrn

ta/(/(er for bidraget

HD$A$
Røde
Kors

Kirkens
Nødhjelp

1l~BRAATHENS SAF'E..~
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Sjarmoffensiv fra Luflforsvaret:
e'" '

l; '(:Ç0

,?\'(~~V.~-ç .
\e\) Rekruttering'

lokalt for å bøe
på teknikerkrse

(

CATO GUHNFELDT

Luftforsvarets stasJoner
rundt om i landet forbere-
der nå en virkelig sJarm-
offenslv speslelt overfor
skoleungdom i sine nrer-
mllJøer I forsøk på å løse

(

dagens prekrere mangel
på flyteknlkere, Det vII
kunne bli både helikopter-
landlnger I skolegården,og
lavtflyvnlng over skoleta.
ket ved rekrutterlngsfrem-
støtet,

Brist på flyg-
tel\:uil\:er
hòt mot flyget

I,
Bristen på fl)'gtekniker

ãr ett allvarligare hot mot
nygets utveckling än pi-
lotbristen, Dessutom kan
den Jeda til att nygbola-

gen börjar tumma på kva-
litetsreglerna och därige-
nom direkt aventvra
nygsãkerheten, .

Det utbildas alldeles rör ra nyg-
tekniker j Sverige. konsLaterar

Nordens största Oygtidning.-l
revyn. i siU marsnummer, Bris-
ten uppgår i dag till Ccl 100 tekni-
ker, och avgángen är 30 procent
större än nytillskouet.

Någon snar Ijusning finns inte
heller i sikte, Del tar fern år aU
utbilda en flytekniker,' medan

man kan placera en pilot i cockpit
erter två års skolning.

Liksom när det gäller piloter är
det flygvapnet som drabbas hår-
dast. De stora nygbolagen lockar
till sig teknikerna från de mindre
och rrån flvgvapneL De små

Sk~ (1)
G,l~ ~+

. G,v./
~

tvingas belüla õverliincr cller J,ü
under. medan flygvaprieL~ cnda
chaos är iilt õkii utbildninJ,en iiv
c¡ina lekniker.

LinjeflyJ,s VD Christcr Miig-
nusson och Swediiiri. Kiirl-Erik
Strand bekrüftar aU lüget íir kri-
tiskt. Swcdiiir har hittils kliiriit
sig genom all locka uver tekniker
fran de mindre bulagen. Linjeflyg
har, truts aU tillskou pii lriiiu
tekniker från flygvapnet, inte hell
kunnat läcka siU behov.

SAS, som själv utbildar sina
tekniker, har just nu ca Ijugo

tjänster obesatta och erkänner all
bolaget har svåra rekryterings-
problem på teknikersidan.

På det nya charterbolaget
Transwede skratt.r däremot ãga-
ren Thomas Johansson och säger
tili Flygrevyn all teknikema står i
kö ut.nrör hans dörr.
Det kanske beror på aU

Transwede lär bet.la sins tekni-
ker månadslöner på
20 000 00 kronor.

LARS MUSTEUN
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Kommunepolitlkere og sko-
lemyndlgheter skal lnnbys
ti omvlsnlng med lunsj eller
mlddag pA stasjonene. Tan-
ken er å fA skoleungdom tll A
søke teknlsk utdannelse I
Luftforsvaret for slden A sys-

selsette dem pA den stasjo.
nen I omrAdet de er hjemme-
hørende.

PR-offenslven skal I første
rekke rettes mot teknlsk-orl-
enterte skoler eller klasser
samt ungdomsskolen. Men
ogsA personer i yrkeslivet
skal fA lnformasjon om de
fordeler en arbeldsplass I
Luftforsvaret Innebærer. Sta-
sjonene skal spre Informa-
sjon om reelle lønnsforhold,
rlmelige boligtilbud, lav pen-
sjonsalder, gratis flyrelser,
helsetjeneste. og Ikke mlnst
mulighetene tll vldereutdan-
nelse.

Unntak mulig
MAlet er allerede IAr A øke

antallet søknader tll Luftfor-
svarets teknlske skole pA
Kjevlk. OgsA personer som
Ikke tifredsstiler opptaks-
kravene vii bli anbefalt A
søke, Idet det kan bli aktuelt
A gl dlspensasjon fra opp-
takskravene. nette gjelder
Ikke mlnst for søkere fra
Finnmark, hvor Luftforsva-
rets stasjoner er blant de
hardest rammede av teknl-
kermangelen. I denne sam-
menheng sler forsvarsledel.
sen rett ut at lngen søknader
fra søkere I Flnnmark vii bli
lagt tll side uten en meget
nøye vurderlng av søkerens
muligheter ti A kunne gjen-
nomføre utdannelsen pA en
faglig forsvarlig mAte. Gene-
relt heter det at søkere fra
områder med særlig utsatte
stasjoner vii bli gltt prefe.
ranse og speslell behandling
I uttaksprosedyren. Efter at
elevene er tatt opp ved Luft-
forsvarets teknlske skole, vii
man søke A gl den enkelte
den type utdannelse som
sammenfaller med de behov
som stasjonen har i det om-
rAdet vedkommende kom.
mer fra. '

I,

Helikopterlandlnger I sko-
legArden og kontakt med 10-
kalpolitikere er noen fA av en
rekke forslag som stasjonene
blir oppfordret tll A sette ut I
Iivet. Man vii ogsA legge vekt
pA A Invltere hele klasser og
speslelt Interesserte søkere
ti stasjonene, og relatere In-
formasjon om den enkelte
stasjon som arbeldsplass ti
den utdannelse Luftforsvaret
kan gl. Man satser ogsA pA
kontakt med lokalpressen,
avlsannonser, dlstrlbusjon
av brosjyrer til skolcr, ban.
ker, postkontorer, O.s.V,



s~s BROILERKURS?

Etter fullført MD-SO kurs
har den nybakte redaktør
nettopp fått igjen pusten. Hva
er da mer naturlig enn å
skrive noen linjer om denne
frustrerende 3 ukers periode
i mitt liv.
KALKULERT DARLIG TID
Vi ble tidlig gjort oppmerk-
somme på at det på dette
kurset var svært dårlig tidog at det var fare for at
vi ikke ville rekke gjennom
stoffet. Det ble også opplyst
at NFO avd. SAS hadde godkjent
kursopplegget. Hva "godkjent"
i dennne sammenhengen inne-
bærer tør jeg ikke si. Hvis
kursopplegget var godkjent
i ordets rette forstand, med-
fører det stryk-karakter
ti 1 foreningen.

Ved gjennomførelsen av dettekurset er al t som tar tid
skjøvet til side, derav også
grunnleggende pedagogiske
teser. Det er knapt nok tid
til å informere om de for-
skjellige nyheter. Opparbeid-
else av intern modning og
forståelse av denne stoff-
mengden er utelukket innenfor
3 trange uker. Sett fra skole-
pul ten, er det svært viktig
at det er tid til å "fordøye"
nytt stoff. Går man umiddel-
bart løs på nye problemer,
får man kun tid ti I å regis-
trere uten å forstå. Behovet
for "modningstid" varierer
fra person ti 1 person. Mi tt
inntrykk er at skal man få
full t utbytte av dette kurset,
må man være utstyrt med en
digi tall analog converter bak
pannebrasken.

DC9-10-30-40-S0-S0-100 OSV.
Uvisst av hvilken grunn bruker
ikke SAS betegnelsen MD SO på
sin nyanskaffelse men velger
å omtale ,den som DC9-80.
Flyet er bygd over samme
lest som DC9 men er utstyrt
med åtti -årenes teknologi.
De største differanser av
betydning for oss finnes i
IERA, flight controls og
motor kapi ttelene.

BESTATT, IKKE BESTATT
Hvis kursopplegget er så
trangt, hvorfor gjennomfører
og består de fleste av elev-
ene?? Det er ingen stas å
stryke på et typekurs. For
å unngå dette pugges viktige
detaljer løsrevet fra sin
store sammenheng. Hvi lkedetaljer det er viktig åbi te seg fast i blir lagt
såpass stor vekt på at det
bør man få med seg. Hvis
noen på tross av dette stryker
etter første forsøk får man
spesialundervisning og går
så opp ti 1 ny test. Resul tatet
av annen gangs test bl ir
kanskje bedre enn det de
fleste oppnådde etter første
gangs test.

FORT INN/FORT UT
Resul ta tet av denne type
"broilerkurs" er at man glem-
mer like fort som man har
lært. Faglig kunnskapsnivå
ender etter kort tid på et
ni vå som er langt lavere
enn det som forventes av
oss. Hensikten med et typekurs
er forhåpentl igvis ikke bare
å bestå testen men også å
legge et varig grunnlag for
systemforståelse.

12

(

(

( ..

'I

ombord ti 1 lot ingen sutring.
Jeg har sjelden ledd så mye
på en tur som denne. Vi nærmet
oss Cairo etter ca. 3 timer
i lufta og fikk en uforglem-
melig innflyging. Med Keops-
pyramiden rett foran og Nilens
uendelige lange sølvbånd
som snor seg utover Sahara.
Det vi var mest spent på
i Cairo, var klarering inn
i Sudan. Egypt og Sudan' er
jo ikke det man kaller gode
naboer og snakker derfor
ikke med hverandre. Men fuel-
ing og check gikk grei t.
Se 1 v om man der nede hadde
4 mann på fuelvogna gikk
det fort og grei t, med væpnede
vakter, masse smil og hilsn-
inger. Bare en 1 i ten sak
på tampen, de ville ha flight-
plan på sine egne skjemaer.
Det var heldigvis ikke mi tt

NESTE STOPP, KHARTOUM
Natten Kommer utrolig fortder nede. Plutslig så vi
bare stjerner og spredde
lys lang Nilen. Kryssingen
av grensen Egypt/Sudan gikk
uten problemer og veien lå
åpen ned til endelig destina-
sjon. Da vi svingte inn over
Khartoum, så vi at det blinket
som et fyrverkeri nede på
bakken. Det var Braa then
som hadde landet ca. lS min.
før oss. De kom via Athen
og pressen var på plass med
sine fotografer. Vi gjorde
en stor sirkel over plassen
og landet' ca. 2t. 30min.
etter take off. Vel nede
og parkert på den andre siden

problem, det ordnet pi lotenefort og grei t. Så bar det
avgårde igjen.

""

( -~j

¡,

(
\.

Endel ig, mat og medisiner der det virkel ig er behov. Frakteren losses
i Khartoum. La oss håpe det kan hjelpe.
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Airborne fra venstre: Tekniker Strengehagen, Capt. Kjellesvig og
2p. Mikkelsen. Capt. Gilboe og 2p. Bull tar seg av flygingen.

Opp kl.05.30, full fart til
FBU. Maskinen sto god og
varm på spor syv. Jeg møtte
A. Lunder på skiftkontoret.
Han insisterte på å sti 1 Ie
opp for å hjelpe. Og takk
for det. E.Klæboe kom som
avtalt kl.06.45, klar til inn-
sats. Og det skulle trenges,
for det begynte å snø som
bare pokker kl. 07.00. A. Lunder
ringte da ti 1 T. Gran, som
stillte opp øyeblikkelig.
Tiden frem ti 1 avgang gikk
med til å få ombord catering,
som var levert dagen før og
til å varme vann til kaffe.
Jeg begynte å få kalde føtter
for baneforholdene for det
snødde bare mer og mer. Crewet
kom ombord i hangar en og
flyet ble trukket ut. Klæboe
og Gran ordnet fueling og
de-icing og så var vi Klare.

Vi startet opp kl.08.10. Nå
måtte al t være klart. Jeg
fikk en følelse av at nå
var det slutt på å hente
hj elp hos andre. Også endel ig
klare og opp i luften, første
stopp Beograd. Det ble som
FC Kjellesvig sa: "bare vi
kommer avgårde så ordner
alt seg". Det var en kjempefin
stemning ombord. Al Ie var
i god form og i k j empehumør .
Vi landet etter 2t. 30min. i
Beograd, fikk fuel og den
handl ing vi trengte uten
problemer. Vi sto på bakken
i ca. 45min. Tiden gikk medti I check, fueLing og en
etterlengtet tur på toalettet.
Vi var enige om å bruke bøtta
ombord minst mulig. Så avgårde
igjen, retning Cairo. Vi
lurte vel på hvordan vi ville
bli motatt der. Men stemningen

\"
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HApLØS SITUASJON
Instruktørene skal ikke skytes
i denne sammenheng. F 1 ere av
disse føler sannsynl igvis
si tuasjonen 1 ike håpløs som
elevene. Innenfor sine gi tte
rammer g j orde instruktørene
en god jobb. Timefordelingen
mellom fagene var noe skjev.
Noen av fagene var etter min

mening ti Idel t
enn andre men j eg
streke at ingen
mye tid.

mindre tid
vi 1 under-
hadde for

Ingen er tjent med kursopplegg
av denne type, aIle er tapere
i det lange løp! Forleng kur-
set med 10 dager!!

BST

( r

BRUSH-UP ..s
Den første serien med BRUSH-UP
er nu i ferd med å bl i gjen-
nomført. Signalene tyder på
at det er nødvendig å se på
kursopplegget på nytt. En
komi te er nedsatt. En kart-
legging med hensyn til avdekn-
ing av behov etc., viI bli
foretatt i den nærmeste frem-

tid. Målet er å komme frem
ti 1 en etterutdannelse som
passer de forskjellige behov,
både med hensyn til praksis
og teori. De som har syns-
punkter kan jo gi disse til
oss. så fort som mulig, uav-
hengig av selve kartleggings-
prosessen.

M. Arnesen
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Nye motor-er- på. s:BOEING 727-200 STERLING AIRWAVS%

Sterling Airways A/S har
tegnet kontrakt med Valsan
Inc. om montering av nye
motorer på Boeing 727-200.
Første fly ble levert i begyn-
nelsen av februar dette år
og Valsan vi 1 bruke Ster 1 ings
fly for å bevise at deres
plan med å innstallere nye
motorer viI gjøre det mulig
å møte de nye støygrenser
"Stage 3" som viI tre i kraft
i begynnelsen av 1990 årene.
Det er også tatt opsjon på
ytterligere 14 stk. fly av
samme type.

i mange år fremover. Man
regner også med en fuelbespar-
else på 12% samtidig som
flyene får 250 mi les lenger
rekkevidde.

8,6 MILL. DOLLAR PR. FLY
Ti Ibudet fra Val san regner
man med viI tiltrekke mange
flere 727 operatører som
har vurdert å bytte ut disse
flyene p.g.a. støyrestriksj-
oner og fuelforbruk. Kostnad-
ene for modi fikasj onen er
antatt til US$ 8,6 milL.
pro fly. Siden Sterlings
flyer de første som bl irmodifisert har man avtalt
en spesiell pris for disse
flyene.

(

SENTERMOTOR BEHOLDES
Kontrakten innebærer utskift-
ing av begge yttermotorer
JT8D-17 med JT8D-217 eller
JT8D-219 samt montering av nye
naceller og forsterkning
av motorfesteseksjonen. Senter-
motoren vi 1 bli beholdt og
akkustisk behandlet ved at
thrust reverser blir fjernet
og en akkustisk mixer montert.
Eksosseksjonen viI også bli
akkustisk behandlet.

MOD. SENTER I CPH
Sterling Airways A/S har
interesse av å oppføre et
senter for tilsvarende modifi-
kasjoner på Kastrup for fly
fra europeiske f lyselskaper.
Man regner med at det i dag
er omlag' 1800 B727 i drift
verden oversom vi 1 komme
inn under de omtal te støygren-
ser fra 1990 årene hvis de
ikke dempes.

SAMARBEID
Flere selskaper viI samarbeide
om prosjektet. P&W viI sup-
plere motorene og eksosmix-
erne. Roho industrier viI
supplere nacellene og motor-
innstalasjonene. Lockheed viI
utføre modifikasjonsarbeidene.

WINGLETS
I tillegg til å arbeide med
montering av nye motorer
arbeider Valsan også med
et program for montering
av wing lets på B727 for ytter-
ligere å øke flyets presta-
sjoner. De regner med å test-
fly dette wingletsprogrammet
samt sertifisering i annet
kvartal 1988. Etter endt
montering av winglets samt
sertifisering viI flyet bli
returnert Sterling for å
brukes på Sterlings rutenett.

(,
"

200 FLYTIMER FOR TESTING
Første del av programmet
viI være utført innen mars-87
da f lyet går ti Ibake ti 1
Sterling for å brukes i som-
merprogrammet. Etter sommer-
sesongen skal flyet tilbake
ti 1 USA hvor de nye motorer
igjen monteres for ytterligere
test. Man regner med å bruke
2 mndr. på testprogrammet
som er på 200 fly timer. Når
aIle flyene er modifisert,
regner man med at flyene
viI bli i Sterlings farger

Hvis dette programmet bl ir
en suksess vi 1 Sterling i
Begynnelsen av 1990 årene
sannsynl igvis bestå av en
enhetsflåte på 15 stk. B727.

M.G.
14

ARETS F I NESTE ~ARBEIDSDAG
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Det begynte i november for
mi tt vedkommende. Jeg fikk
telefon fra FP Bul i som lød
omtrent som følger: Er du
opptatt første juledag? Ikke,har du lyst på en tur til
Sudan? Ja, det kunne være
morsomt men hvorfor det?
Jo, vi har fått låne en DC-9frakter av SAS for å fly
medisiner og mat for Røde Kors
og Kirkens Nødhj elp ti 1 Khar-
toum. Ja, det ville jeg sel-
følgelig være med på. Så
var det avg j ort.

del andre ting som radar
deler og noen bokser. Etter
ønske fra pilotene tok vi
også med oss to nese og to
hovedhjul. Tilsammen 686 kg
deler og utstyr. Delene ble
etter samtale med STO-MD
klarert for turen og bestil t
hos CPH-MD. Ekstra oxygen ble
ordnet av CPHTS-I. Jeg fikk
billett for å reise til CPH
og snakke med folket på CPH-MD
og TS-I. De er tydeligvis
mye mer vant til å sende
fly ti 1 uRj ente destinasj oner
enn vi her hjemme. Det ble
en hyggel ig dag med posi ti ve
mennesker. Dee var virkelig
morro å se den viljen til
å løse problemer som folket
der nede viste.

( -) INGEN TID A MISTE
Det var da tankene begynte
å surre. All verdens små og
store problemer dukket opp.
Etter et møte med aIle inn-
vol verte parter ble ikke
oppgaven noe mindre men desto
mer interessant. Oppgaven
besto i å ta ansvaret for
den tekniske delen av opp-
legget og cabin problemet
i en frakter.

Etter en tid ble stedet for
avgang forandret fra GEN
til FBU. Jeg viI takke P.C.
på GEN for positiv innstil-
ling, sel v om vi ikke fikk
bruk for hjelpen.

(

For å ta den letteste delen
først, det skul Ie settes
inn 6 seter i cabin. Vi måtte
bringe med vann og frakteren
har j 0 bare en vannvarmer,
ingen waste og et heller
primi ti vt toalett. Her var
det ikke plass ti 1 prippne
mennesker. Det viI jeg heller
ikke påstå at noen på denne
turen var, he I 1 er tvert i
mot.

GOD HJELP FRA TS
Da tiden for avreise nærmet
seg, begynte også en delsøvnløse netter. Men til
ingen nytte, med masse hjelp
og velvilje fra folk på TS
løste flokene seg elegant
i god tid. E.Klæboe stillte
umiddelbart som standbye
tekniker. J.Walman stillte
uoppfordret sin hjelp til
disposisjon med ting som
ekstra kjeledresser til crew
(tro det eller ei, det var
deres eget ønske), øreklokker0.1. , pluss følelsen av å
ha en i ledelsen som sti 11 te
100% opp, det var ikke minst
en betryggelse.

(

VeL, så var det den tekniske
delen. Jeg har tross al tikke så mye erfaring fra
reiser som ikke planlagt
av SAS standard system, så
det var best å kontakte eks-
pertisen. Første mann jeg
grep fatt i var I. Løken,
han har jo vært stasjonert
i Afrika. Vi valgte ut en
standard AMK BBI pluss en

AVREISE
Så frem til selve avreisen
første juledag. Jeg sov merke-
lig nok godt den natten.
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sjoner. De regner med å test-
fly dette wingletsprogrammet
samt sertifisering i annet
kvartal 1988. Etter endt
montering av winglets samt
sertifisering viI flyet bli
returnert Sterling for å
brukes på Sterlings rutenett.

(,
"

200 FLYTIMER FOR TESTING
Første del av programmet
viI være utført innen mars-87
da f lyet går ti Ibake ti 1
Sterling for å brukes i som-
merprogrammet. Etter sommer-
sesongen skal flyet tilbake
ti 1 USA hvor de nye motorer
igjen monteres for ytterligere
test. Man regner med å bruke
2 mndr. på testprogrammet
som er på 200 fly timer. Når
aIle flyene er modifisert,
regner man med at flyene
viI bli i Sterlings farger

Hvis dette programmet bl ir
en suksess vi 1 Sterling i
Begynnelsen av 1990 årene
sannsynl igvis bestå av en
enhetsflåte på 15 stk. B727.

M.G.
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Det begynte i november for
mi tt vedkommende. Jeg fikk
telefon fra FP Bul i som lød
omtrent som følger: Er du
opptatt første juledag? Ikke,har du lyst på en tur til
Sudan? Ja, det kunne være
morsomt men hvorfor det?
Jo, vi har fått låne en DC-9frakter av SAS for å fly
medisiner og mat for Røde Kors
og Kirkens Nødhj elp ti 1 Khar-
toum. Ja, det ville jeg sel-
følgelig være med på. Så
var det avg j ort.

del andre ting som radar
deler og noen bokser. Etter
ønske fra pilotene tok vi
også med oss to nese og to
hovedhjul. Tilsammen 686 kg
deler og utstyr. Delene ble
etter samtale med STO-MD
klarert for turen og bestil t
hos CPH-MD. Ekstra oxygen ble
ordnet av CPHTS-I. Jeg fikk
billett for å reise til CPH
og snakke med folket på CPH-MD
og TS-I. De er tydeligvis
mye mer vant til å sende
fly ti 1 uRj ente destinasj oner
enn vi her hjemme. Det ble
en hyggel ig dag med posi ti ve
mennesker. Dee var virkelig
morro å se den viljen til
å løse problemer som folket
der nede viste.

( -) INGEN TID A MISTE
Det var da tankene begynte
å surre. All verdens små og
store problemer dukket opp.
Etter et møte med aIle inn-
vol verte parter ble ikke
oppgaven noe mindre men desto
mer interessant. Oppgaven
besto i å ta ansvaret for
den tekniske delen av opp-
legget og cabin problemet
i en frakter.

Etter en tid ble stedet for
avgang forandret fra GEN
til FBU. Jeg viI takke P.C.
på GEN for positiv innstil-
ling, sel v om vi ikke fikk
bruk for hjelpen.

(

For å ta den letteste delen
først, det skul Ie settes
inn 6 seter i cabin. Vi måtte
bringe med vann og frakteren
har j 0 bare en vannvarmer,
ingen waste og et heller
primi ti vt toalett. Her var
det ikke plass ti 1 prippne
mennesker. Det viI jeg heller
ikke påstå at noen på denne
turen var, he I 1 er tvert i
mot.

GOD HJELP FRA TS
Da tiden for avreise nærmet
seg, begynte også en delsøvnløse netter. Men til
ingen nytte, med masse hjelp
og velvilje fra folk på TS
løste flokene seg elegant
i god tid. E.Klæboe stillte
umiddelbart som standbye
tekniker. J.Walman stillte
uoppfordret sin hjelp til
disposisjon med ting som
ekstra kjeledresser til crew
(tro det eller ei, det var
deres eget ønske), øreklokker0.1. , pluss følelsen av å
ha en i ledelsen som sti 11 te
100% opp, det var ikke minst
en betryggelse.

(

VeL, så var det den tekniske
delen. Jeg har tross al tikke så mye erfaring fra
reiser som ikke planlagt
av SAS standard system, så
det var best å kontakte eks-
pertisen. Første mann jeg
grep fatt i var I. Løken,
han har jo vært stasjonert
i Afrika. Vi valgte ut en
standard AMK BBI pluss en

AVREISE
Så frem til selve avreisen
første juledag. Jeg sov merke-
lig nok godt den natten.
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Airborne fra venstre: Tekniker Strengehagen, Capt. Kjellesvig og
2p. Mikkelsen. Capt. Gilboe og 2p. Bull tar seg av flygingen.

Opp kl.05.30, full fart til
FBU. Maskinen sto god og
varm på spor syv. Jeg møtte
A. Lunder på skiftkontoret.
Han insisterte på å sti 1 Ie
opp for å hjelpe. Og takk
for det. E.Klæboe kom som
avtalt kl.06.45, klar til inn-
sats. Og det skulle trenges,
for det begynte å snø som
bare pokker kl. 07.00. A. Lunder
ringte da ti 1 T. Gran, som
stillte opp øyeblikkelig.
Tiden frem ti 1 avgang gikk
med til å få ombord catering,
som var levert dagen før og
til å varme vann til kaffe.
Jeg begynte å få kalde føtter
for baneforholdene for det
snødde bare mer og mer. Crewet
kom ombord i hangar en og
flyet ble trukket ut. Klæboe
og Gran ordnet fueling og
de-icing og så var vi Klare.

Vi startet opp kl.08.10. Nå
måtte al t være klart. Jeg
fikk en følelse av at nå
var det slutt på å hente
hj elp hos andre. Også endel ig
klare og opp i luften, første
stopp Beograd. Det ble som
FC Kjellesvig sa: "bare vi
kommer avgårde så ordner
alt seg". Det var en kjempefin
stemning ombord. Al Ie var
i god form og i k j empehumør .
Vi landet etter 2t. 30min. i
Beograd, fikk fuel og den
handl ing vi trengte uten
problemer. Vi sto på bakken
i ca. 45min. Tiden gikk medti I check, fueLing og en
etterlengtet tur på toalettet.
Vi var enige om å bruke bøtta
ombord minst mulig. Så avgårde
igjen, retning Cairo. Vi
lurte vel på hvordan vi ville
bli motatt der. Men stemningen

\"
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HApLØS SITUASJON
Instruktørene skal ikke skytes
i denne sammenheng. F 1 ere av
disse føler sannsynl igvis
si tuasjonen 1 ike håpløs som
elevene. Innenfor sine gi tte
rammer g j orde instruktørene
en god jobb. Timefordelingen
mellom fagene var noe skjev.
Noen av fagene var etter min

mening ti Idel t
enn andre men j eg
streke at ingen
mye tid.

mindre tid
vi 1 under-
hadde for

Ingen er tjent med kursopplegg
av denne type, aIle er tapere
i det lange løp! Forleng kur-
set med 10 dager!!

BST

( r

BRUSH-UP ..s
Den første serien med BRUSH-UP
er nu i ferd med å bl i gjen-
nomført. Signalene tyder på
at det er nødvendig å se på
kursopplegget på nytt. En
komi te er nedsatt. En kart-
legging med hensyn til avdekn-
ing av behov etc., viI bli
foretatt i den nærmeste frem-

tid. Målet er å komme frem
ti 1 en etterutdannelse som
passer de forskjellige behov,
både med hensyn til praksis
og teori. De som har syns-
punkter kan jo gi disse til
oss. så fort som mulig, uav-
hengig av selve kartleggings-
prosessen.

M. Arnesen
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s~s BROILERKURS?

Etter fullført MD-SO kurs
har den nybakte redaktør
nettopp fått igjen pusten. Hva
er da mer naturlig enn å
skrive noen linjer om denne
frustrerende 3 ukers periode
i mitt liv.
KALKULERT DARLIG TID
Vi ble tidlig gjort oppmerk-
somme på at det på dette
kurset var svært dårlig tidog at det var fare for at
vi ikke ville rekke gjennom
stoffet. Det ble også opplyst
at NFO avd. SAS hadde godkjent
kursopplegget. Hva "godkjent"
i dennne sammenhengen inne-
bærer tør jeg ikke si. Hvis
kursopplegget var godkjent
i ordets rette forstand, med-
fører det stryk-karakter
ti 1 foreningen.

Ved gjennomførelsen av dettekurset er al t som tar tid
skjøvet til side, derav også
grunnleggende pedagogiske
teser. Det er knapt nok tid
til å informere om de for-
skjellige nyheter. Opparbeid-
else av intern modning og
forståelse av denne stoff-
mengden er utelukket innenfor
3 trange uker. Sett fra skole-
pul ten, er det svært viktig
at det er tid til å "fordøye"
nytt stoff. Går man umiddel-
bart løs på nye problemer,
får man kun tid ti I å regis-
trere uten å forstå. Behovet
for "modningstid" varierer
fra person ti 1 person. Mi tt
inntrykk er at skal man få
full t utbytte av dette kurset,
må man være utstyrt med en
digi tall analog converter bak
pannebrasken.

DC9-10-30-40-S0-S0-100 OSV.
Uvisst av hvilken grunn bruker
ikke SAS betegnelsen MD SO på
sin nyanskaffelse men velger
å omtale ,den som DC9-80.
Flyet er bygd over samme
lest som DC9 men er utstyrt
med åtti -årenes teknologi.
De største differanser av
betydning for oss finnes i
IERA, flight controls og
motor kapi ttelene.

BESTATT, IKKE BESTATT
Hvis kursopplegget er så
trangt, hvorfor gjennomfører
og består de fleste av elev-
ene?? Det er ingen stas å
stryke på et typekurs. For
å unngå dette pugges viktige
detaljer løsrevet fra sin
store sammenheng. Hvi lkedetaljer det er viktig åbi te seg fast i blir lagt
såpass stor vekt på at det
bør man få med seg. Hvis
noen på tross av dette stryker
etter første forsøk får man
spesialundervisning og går
så opp ti 1 ny test. Resul tatet
av annen gangs test bl ir
kanskje bedre enn det de
fleste oppnådde etter første
gangs test.

FORT INN/FORT UT
Resul ta tet av denne type
"broilerkurs" er at man glem-
mer like fort som man har
lært. Faglig kunnskapsnivå
ender etter kort tid på et
ni vå som er langt lavere
enn det som forventes av
oss. Hensikten med et typekurs
er forhåpentl igvis ikke bare
å bestå testen men også å
legge et varig grunnlag for
systemforståelse.

12
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ombord ti 1 lot ingen sutring.
Jeg har sjelden ledd så mye
på en tur som denne. Vi nærmet
oss Cairo etter ca. 3 timer
i lufta og fikk en uforglem-
melig innflyging. Med Keops-
pyramiden rett foran og Nilens
uendelige lange sølvbånd
som snor seg utover Sahara.
Det vi var mest spent på
i Cairo, var klarering inn
i Sudan. Egypt og Sudan' er
jo ikke det man kaller gode
naboer og snakker derfor
ikke med hverandre. Men fuel-
ing og check gikk grei t.
Se 1 v om man der nede hadde
4 mann på fuelvogna gikk
det fort og grei t, med væpnede
vakter, masse smil og hilsn-
inger. Bare en 1 i ten sak
på tampen, de ville ha flight-
plan på sine egne skjemaer.
Det var heldigvis ikke mi tt

NESTE STOPP, KHARTOUM
Natten Kommer utrolig fortder nede. Plutslig så vi
bare stjerner og spredde
lys lang Nilen. Kryssingen
av grensen Egypt/Sudan gikk
uten problemer og veien lå
åpen ned til endelig destina-
sjon. Da vi svingte inn over
Khartoum, så vi at det blinket
som et fyrverkeri nede på
bakken. Det var Braa then
som hadde landet ca. lS min.
før oss. De kom via Athen
og pressen var på plass med
sine fotografer. Vi gjorde
en stor sirkel over plassen
og landet' ca. 2t. 30min.
etter take off. Vel nede
og parkert på den andre siden

problem, det ordnet pi lotenefort og grei t. Så bar det
avgårde igjen.

""

( -~j

¡,

(
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Endel ig, mat og medisiner der det virkel ig er behov. Frakteren losses
i Khartoum. La oss håpe det kan hjelpe.
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av plassen enn der Braathen
sto(?), ble vi motatt av
representanter fra Røde Kors
og Kirkens nødhjelp pluss
en masse sudanesere som hj alp
oss med lossingen. De had de
en hiloader fra Air France
så det gikk grei t å få pallene
ut. Så ble pallene losset
for hånd opp på lastebiler
og vi fikk pallene tilbake
ombord. Mye hyggelig prat
med folk fra Norge og frapressen ble det også tid
til. Vi had de ca. 3t.30min.
stopp før vi la avgårde igjen
mot Athen, tomme denne gang.

OVERNATTING I ATHEN
Da vi landet i Athen etter
3t.30min. var det nesten
som å være hjemme igjen.
Klokken var bli tt 23.15 norsk
tid og vi lengtet vel aIle
etter "en 1 i ten tynn en"
og en god natts søvn. Jeg
tok oljecheck, stengte flyet
og reiste til hotellet. Vi
fikk et meget bra hotell,
rakk "en 1 i ten tynn en" også
rett i buan. Dagen etter
var vi på flyplassen kl.11.00.
Jeg fikk god tid til å gjøre
en MPC/D og fueling. Vi fikk
med oss 9,5 tonn last fra
ATH ti 1 CPH, en tur vi hadde
planlagt med mellomlanding
men klarte med fint throttle-
bruk og gunstig vind å gå
direkte. 3t.20min. er ingen
dår 1 i g tur med 9, 5 tonn,
11 tonn fuel og enda lande
med 2700 kg i reserve.

JOBBEN GJORT
Det var en god følelse å
komme hjem etter en sånn
tur og virkel ig vi te at de
pengene kollegaer i SAS ga til
dette prosjektet ble brukt
til det de var ment til og
at varene vi hadde med, medi-
siner, mat, ul 1 tepper og
vannboreutstyr kom di t det
skulle. At jeg ikke hadde
noen tekniske problemer med
flyet må jo skyldes vår tidli-
gere innsats og ni tidighet
på det tekniske området.

TAKK
Jeg benytter denne reisbe-
skri velsen ti 1 å takke al Ie
som har gi tt si tt bidrag
til prosjektet, enten ved
hjelp av penger eller ekstra
j obb. Jeg vi I nevne at ingen
fikk hverken overtidsbetaling
eller diet for noe av den
tid og jobb som ble nedlagt.
Spesiell takk ti 1 stanbye-
tekn. Klæboe, E. Hagen for
fin back up og til Gran og
Lunder som sti lIte første
juledag kl. 07.00. Ti 1 crewet
FC H.Kjellesvig, FC O.Gilboe,
FP E.Bull og FP S.Mikkelsenvi I j eg si tusen takk for
tilliten, samarbeidet og
for årets desidert morsommeste
og mest betydningsful Ie dag.

( ,

T. Strengehagen ,
;

~rn~~G~)1ilin~~rnin~æ 0 rnrn

ta/(/(er for bidraget

HD$A$
Røde
Kors

Kirkens
Nødhjelp

1l~BRAATHENS SAF'E..~
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Sjarmoffensiv fra Luflforsvaret:
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lokalt for å bøe
på teknikerkrse

(

CATO GUHNFELDT

Luftforsvarets stasJoner
rundt om i landet forbere-
der nå en virkelig sJarm-
offenslv speslelt overfor
skoleungdom i sine nrer-
mllJøer I forsøk på å løse

(

dagens prekrere mangel
på flyteknlkere, Det vII
kunne bli både helikopter-
landlnger I skolegården,og
lavtflyvnlng over skoleta.
ket ved rekrutterlngsfrem-
støtet,

Brist på flyg-
tel\:uil\:er
hòt mot flyget

I,
Bristen på fl)'gtekniker

ãr ett allvarligare hot mot
nygets utveckling än pi-
lotbristen, Dessutom kan
den Jeda til att nygbola-

gen börjar tumma på kva-
litetsreglerna och därige-
nom direkt aventvra
nygsãkerheten, .

Det utbildas alldeles rör ra nyg-
tekniker j Sverige. konsLaterar

Nordens största Oygtidning.-l
revyn. i siU marsnummer, Bris-
ten uppgår i dag till Ccl 100 tekni-
ker, och avgángen är 30 procent
större än nytillskouet.

Någon snar Ijusning finns inte
heller i sikte, Del tar fern år aU
utbilda en flytekniker,' medan

man kan placera en pilot i cockpit
erter två års skolning.

Liksom när det gäller piloter är
det flygvapnet som drabbas hår-
dast. De stora nygbolagen lockar
till sig teknikerna från de mindre
och rrån flvgvapneL De små

Sk~ (1)
G,l~ ~+

. G,v./
~

tvingas belüla õverliincr cller J,ü
under. medan flygvaprieL~ cnda
chaos är iilt õkii utbildninJ,en iiv
c¡ina lekniker.

LinjeflyJ,s VD Christcr Miig-
nusson och Swediiiri. Kiirl-Erik
Strand bekrüftar aU lüget íir kri-
tiskt. Swcdiiir har hittils kliiriit
sig genom all locka uver tekniker
fran de mindre bulagen. Linjeflyg
har, truts aU tillskou pii lriiiu
tekniker från flygvapnet, inte hell
kunnat läcka siU behov.

SAS, som själv utbildar sina
tekniker, har just nu ca Ijugo

tjänster obesatta och erkänner all
bolaget har svåra rekryterings-
problem på teknikersidan.

På det nya charterbolaget
Transwede skratt.r däremot ãga-
ren Thomas Johansson och säger
tili Flygrevyn all teknikema står i
kö ut.nrör hans dörr.
Det kanske beror på aU

Transwede lär bet.la sins tekni-
ker månadslöner på
20 000 00 kronor.

LARS MUSTEUN
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Kommunepolitlkere og sko-
lemyndlgheter skal lnnbys
ti omvlsnlng med lunsj eller
mlddag pA stasjonene. Tan-
ken er å fA skoleungdom tll A
søke teknlsk utdannelse I
Luftforsvaret for slden A sys-

selsette dem pA den stasjo.
nen I omrAdet de er hjemme-
hørende.

PR-offenslven skal I første
rekke rettes mot teknlsk-orl-
enterte skoler eller klasser
samt ungdomsskolen. Men
ogsA personer i yrkeslivet
skal fA lnformasjon om de
fordeler en arbeldsplass I
Luftforsvaret Innebærer. Sta-
sjonene skal spre Informa-
sjon om reelle lønnsforhold,
rlmelige boligtilbud, lav pen-
sjonsalder, gratis flyrelser,
helsetjeneste. og Ikke mlnst
mulighetene tll vldereutdan-
nelse.

Unntak mulig
MAlet er allerede IAr A øke

antallet søknader tll Luftfor-
svarets teknlske skole pA
Kjevlk. OgsA personer som
Ikke tifredsstiler opptaks-
kravene vii bli anbefalt A
søke, Idet det kan bli aktuelt
A gl dlspensasjon fra opp-
takskravene. nette gjelder
Ikke mlnst for søkere fra
Finnmark, hvor Luftforsva-
rets stasjoner er blant de
hardest rammede av teknl-
kermangelen. I denne sam-
menheng sler forsvarsledel.
sen rett ut at lngen søknader
fra søkere I Flnnmark vii bli
lagt tll side uten en meget
nøye vurderlng av søkerens
muligheter ti A kunne gjen-
nomføre utdannelsen pA en
faglig forsvarlig mAte. Gene-
relt heter det at søkere fra
områder med særlig utsatte
stasjoner vii bli gltt prefe.
ranse og speslell behandling
I uttaksprosedyren. Efter at
elevene er tatt opp ved Luft-
forsvarets teknlske skole, vii
man søke A gl den enkelte
den type utdannelse som
sammenfaller med de behov
som stasjonen har i det om-
rAdet vedkommende kom.
mer fra. '

I,

Helikopterlandlnger I sko-
legArden og kontakt med 10-
kalpolitikere er noen fA av en
rekke forslag som stasjonene
blir oppfordret tll A sette ut I
Iivet. Man vii ogsA legge vekt
pA A Invltere hele klasser og
speslelt Interesserte søkere
ti stasjonene, og relatere In-
formasjon om den enkelte
stasjon som arbeldsplass ti
den utdannelse Luftforsvaret
kan gl. Man satser ogsA pA
kontakt med lokalpressen,
avlsannonser, dlstrlbusjon
av brosjyrer til skolcr, ban.
ker, postkontorer, O.s.V,
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Det ble på årets representantskapsmøte lagt frem en imponerende
årsberetning på 35 sider. Et av vedleggene til beretningen er sign-
ert sekreteriatet og inneholder en betenkning om NFO' s fremtidige
policy og langsiktige målsetninger, noe som bør interessere aIle
medlemmer. Vedlegget er ti tulert NFO-STATUS OG PERSPEKTIV og red.
viI forsøke å gi et kort resyme.

STATUS
Dagens tilstand blir i rimelig
grad betegnet som tilfreds-
sti 1 lende. Hovedårsaken ti 1
dette er vår tariff og hoved-
avtale som etter mange harde
tak så dagens lys. De lokale
særavtaler er justert nærmere
våre krav og behov. Det poten-
siale som den serti fiserte
tekniker representerer, har
omsider også blitt erkjent
av våre arbeidgi vere og dermed
skapt grobunn for bedre lønns
og arbeidsvi lkår. I ti 1 legg
har NFO en fri og åpen organi-
sasjonsform som gir lokalavdel-
ingene en selvstendig stilling
i al Ie lokale saker, vi er
partipol i tisk nøytrale, vi
er ikke tilsluttet noen hoved-
organisasjon. Vi har hatt
og har en lang rekke flaggsa-
ker å kjempe for.Disse momen-
ter virker samlende og bidrar
sterkt ti 1 den fordragel ighet
som rår grunnen i vår foren-
ing, og det blant 5 hardt
konkurrerende se 1 skaper i et
stramt marked.

års opplegg. Forutsetningen
for at dette skal virke effek-
ti vt, er at vi makter å drive
en tilfredsstillende rekrut-
terings og opplæringsvirksom-
het, spesiel t blandt våre
nye og yngre medlemmer. Det
må også stilles nødvendige
økonomiske midler til rådig-
het. Ut fra dette vi 1 Sekre-
teriatet foreslå økt satsing
på Tariffkomi teèn, Teknisk
Utdannelseskomi te, Studieut-
valget og INFO komi teèn.

FREMTIDSPERSPEKTIV
For å kunne møte de krav frem-
tiden vi 1 sti 1 Ie ti loss og
samtidig opprettholde den nå-
værende standard på NFO, må
vi øke ressursene både økonom-
isk og menneskl ig. De mennesk-
I ige ressursene består av ca.
370 sj eler. Det sier seg sel v
at det må drives et kontinuer-
lig arbeid for å engasjere
flest mul ig av disse ti I fore-
ningsarbeid i en eller annen
form. Blir belastningen for
stor på den engere krets av
ti IIi tsvalgte, kan man risik-
ere at nøkkelpersoner går
trett og lei, noe som viI
gi dype ringvirkninger. Det
må derfor satses mye mer på
delegering av oppgaver, en
filosofi som forslagene om
styrking av fagkomi teène er
bygd på.

FREMTIDIGE INNSATSOMRADER
I dag besi tter vi i de enkel-
te bedrifter et visst vekt og
trykkpotensiale. Dette takket
være en iherdig innsats på
ti 1 Ii tsmannsplanet. Denne
innsats må opprettholdes for
å bevare vår pos i s j on. Det
må stilles økte ressurser
til rådighet for våre komi teèr
og utvalg. Komi teformennene
må pålegges ansvaret for såvel
den faglige som den økonomiske
side av komiteèns drift. Ved
sl utten av året ti Ibakerap-
porterer de enke 1 te kom i teèr
til sentralstyret og foreslår
evt. endr inger vedr. kommende

INFO red. gir sin tilslutning
når Sekreteriatet til slutt
gir uttrykk for at dersom
NFO makter å holde seg på
høyden, organisatorisk og
faglig, er det all grunn til
å se de neste 10-år lyst i
møte!
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Ende 1. i g var det en som våget
det de fleste så gjerne har
villet, han bekjenner sin
kjærlighet skriftlig til F-27.
Takk Bjørn.

Convair. De må ha glemt tidene
med justeringer, kjøring, olje
på fingerne, spenningsregu-
latorer så store som skoesker,
lukt av bakelitt i electric
comp. osv. , stakkars menne-
sker.

(

"SMASNAG NA OG DA"
Etter innlegget har det bl i tt
lettere å stå igjen på spor 7
med en masse jobb, klokken
er 0630 og neste ski ft Kommer
på. Det er som det blir på-
pekt, endel "småsnag nå og
da", litt dårlig med verktøy,
deler, rutinekort, oppfølging,
varme osv. men hvem venter
vel ikke noen timer for å
skru på en F-27.

COD UTVIDER
COD-nettet skal i nærmeste
fremtid utvides kraftig og
F-27 skal vel erstattes av
en ung sprek maskin men ingen
kan erstatte Fokkern' s sjarm.
Måtte den få mange gode år
på teknisk museum sammen med
Caravellen.

TATT pA ALVOR
Nå har i allefall ledelsen
tatt vårt lille hjørne av
SAS på alvor og jeg mistenker
det for å stå i sammenheng
med noen meget sinte telexer
tidlig på vinteren.

ANTIKVARER
Vi i COD blir gjerne sett
på som antikvarer som steller
med urgamle ting og dette
får vi høre av folk som har
jobbet med DC3/DC4/DC6/DC7 og

NØTTE
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Flyene er i IOpp stand, garanterer SAS- ieknikerne,

Høy teknisk standard
på SAS-flyene
SAS har færre incidents (unonnale
episoder) i forbindelse med
flyvingen enn de aller fleste andre
flyselskaper av tilsvarende storrelse,
Dette blir fremholdt av talsmenn for
SAS på bakgrnn av den sterke
eksponeringen av slike hendelser i
enkelte norske aviser i den senere
tid.

I perioden 1981 - medio 1986
gjennomforte SAS' flåte av DC-9,
DC-10- og Boeing 747 -fly totat
ca. 810.000 avganger, Av tekniske

og andre årsaker måtte 85 take-offs
og 165 flyvinger avbryes og flyet
vende tilhake til utgangspunktel.

((Dette er en meget god statistikk
og bekrefter at flyene våre har en
hoy teknisk standard og at det
relativt sjeldent forekoiimer
problemer,)) sier infonnasjonssjef i
SAS Norge, Lars Otto Wollum.

(( Vi foler oss uÙiengt og
trakassert,)) sier nesÛormannen i
Norsk Flytekniker Organisasjon,

Kjell Hasleto, som t'r fly'
vedlikeholdsinspektur i SAS. Han
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viser til at også andre flyselskaper
opplever incidents, men de blir
sjelden neVIt i avisene. Over-
draiiatisering av slike episoder i
visse deler av norsk presse har í
etterlatt inntrkk av at SAS bruker
dårlige og gamle fly.

((Dette er langt fra tilfellel. Flyene
er i topp stand,)) sier Hasleto som
opplyser at for hver time en DC-9
tilhringer i luften har den tekniske i
stab en utfort åtte timers vedlike-
hold på del.

Sammenlignet med trafkkfy i

verden generelt er SAS-flyene av
gjennomsnittsalder eller yngre. Den
eldste DC-9 i SAS-flåten ble levert
i 1968 og har akkumulert ca.
52.000 landinger. Hovedtyngden av
selskapeL'l DC-9-fly ligger på
32.000-36,000 landinger.
McDonnell Douglas, som produserer
fly ene, fremholder at en DC-9 godt
kan gjennomfore 100,000
landinger, og sannsynligvs mer, for
den når ((pensjonsalderem),
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Det sa den svens-
ke luftfarsdirek-
OOren, Lars Erik
N ordström, under
et flysikkerhets-

, møte i Stokholm
onsdag. Hans ut-
talelse var en
kraftig irettt-
telse av SAS-sjef
Jan Carlzon, som
tidligere hadde
vært på .ilersto-
len.

510 alarm
- Etter seks al-

vorlige hendelser
med SAS-maski-
ner i 198. fryktet
vi at noe alvorlig
kunne inntreffe,
sa Lars Erik
N ordsröm.

Vi s10
. alarm- dà vi
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oppdaget at SAS
sa tset mer på
punktlghet, enn
rene sikkerhets-
rutiner. Kortre
bakkeopphold
ført til at SAS
ikke fulgt godt
nok opp når det
oppsto småfeil på
maskinene. Det
var aldri snakk
om alvorlige feil
som ikke ble rettet
opp, men vi fryk-
tet at summen av
aUe småfeilene
kunne resultere i
noe alvorlig.

På bakgrunn av
dette sendte vi et
brev til SAS-
ledelsen hvor vi
ba dem om å ta
sikkerheten mer
alvorlig.

Problemer
Jan Carlzon

innTømmet at sik-
'keThetsdeba tten

I

sto sentralt i SASi 1~ Men
dette forklart
SAS-sjefen med
at man hadde hatt ï
vise probl~mer
innad i organisa-
sjonen.

Vi hadde
vært igjennom en
prosss hvor ope
rativ standard,
teknisk standard
og servicetandar-
den var forandret
for å gi mer effek-
tivitet og lønn-
soniet i konser-
net.
Jan Carlzon

forbigikk kravene
fTa det svenske
luftfartveTket i
stilhet. Det gjoTde
han foran øynene
på 60 nordiske
journalister, som
aile deltar på sik-
keThetskonfeTan-
sen som' SAS a r-
rangereT.

transport vei mellom verksted-
ene. Den nye hangaren har
en dimensjon på 69 x 39 x
14 meter, tilsammen 2418 kvm.
og viI få en underetasje som
vi 1 inneholde garderober,
tilfluktsrom, toaletter, tekn-
iske rom og skoleavdelingen.

Det kunne jo være interessant
om personell fra forskjellige
arbeidsplasser kunne skri ve
litt om hva de driver med.
På den måten kunne vi fått
noe mer ut av bladet, som
for tiden har laber interesse
i avd. Widerøe.

Dette var ment som en lett
informasjon om hva Widerøes
tekniske avdeling i Bodø dri-
ver med for tiden.

Bjørn E. Hanssen
NFO avd. Widerøe

( Repr-ese~ t:a~ t:skapsmøt:e
3 1 _ :j a~ i.ar- 1987

( 25 av foreningens ti IIi tsmenn
møtte på det årlige Represen-
tantskapsmøte på Fornebu.
For de av medlemmene som ikke
er hel t familiær med forening-
ens dri ft, så er da dette
de fremste ti IIi tsmenn i hver
avdel ing, med en fordel ings-
nøkkel i antall etter avdel-
ingens medlemstall. Valgkomi teèns forslag ble

fulgt uten at det ble sti lIt
motkandidater fra salen. Det
er verdt å nevne at forening-
ens Nestformann og Tariff-
komiteèns formann skriftlig
hadde frasagt seg g j envalg
pga. skifte av jobb (Helge
Hansen fra FOF). Han har vært
foreningens absolutte ener
i å ha alt KLART. Alltid
oversikt over hva som er gjort
og ikke gjort, selv i de mest
opphetede tari ff- forhandl ins-
si tuasjoner.

midlene går til
ets disposisjon
en de 30% ti I
disposisjon for
plæring.

Studieutvalg-
og de. rester-

avdel ingenes
ti IIi tsmannop-

Regnskap -86 og budsjett -87
ble enstemmig vedtatt.

Etter at NFO' s formann Erik
Throndsen hadde ønsket dele-
gatene velkommen, forgikk
møtet med godkjennelse av
dagsorden og innkallelse.

~ '

En meget fyldig årsberetning
på i al t 35 sider ble lagt
fram punktvis og delegatene
fikk mul ighet ti 1 å kommentere
det enke 1 te punkt. Det er
umulig i et kort referat å
gjengi hva den taletrengte
forsamling kommenterte men
at mange hadde meninger om
mangt er hel t sikkert.

kort kaffepause,
fra kl.10.00 til

Avbrudt av
varte møtet
kl. 17.20.

Etter at årsberetningen var
enstemmig vedtatt, ble inn-
komne forslag behandlet. En
kontingentøkning på kr. 30, -
til sentralstyret ble vedtatt
mot 3 stemmer.

RD
Sammensetning av Sentralsty-
ret; se side 2. (red. anm. )

TARI FF A VT ALE /VEDTEKTER
NFOs tariffavtale og vedtekter
er nyreviderte. Interesserte
kan få et eksemplar av disse
ved henvendelse ti I NFO-kon-
toret. Tlf: 02 59-66-88.

En del mindre vedtektsendring-
er ble foretatt og her kan
en nevne at det ble en endring
i fordelingen av OP&UT fonds-
midlene. 70% av de innkomne

9
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ELLER

TILFELDIGHETER ??????

Etter å ha gått på F-27 kurs
først hos Fokker i Holland
og den resterende del med
motor og avionic hos Braathens
SAFE på Sola, si tter jeg igjen
med en del spørsmål.

La meg først få uttrykke at
det ikke er misnøye med den
enkel te instruktør som er
grunn til denne reaksjonen.
Det går på hele systemet med
utdanning av f lyteknikere.

SERTIFIKATDEKNING?
Først en Ii ten forhistorie:
En eller annen gang i 1985 ble
det satt opp sommer-ruteprog-
ram for året 1986. Idette
programmet gikk det fram at
F-27 skulle gå flere ganger
daglig på Værnes og at det
ville bli nattstopp av F-27.
Ble behovet for sertifikat-
dekning vurdert på det tids-
punkt?

POSITIV KRITIKK
En skal som kj ent ikke stikke
hodet så langt fram før det
kan bli kappet av. Det er
jo derfor en kan si tte med
blandede følelser når en skal
prøve å komme med posi ti v
kri tikk. Det er jo tanken
at det går an å lære av kri-
tikk. Det er ting som kan
bli bedre og mere fornuftig
for ettertiden.

takket være skippertaksmental i-
teten og folk som spratt opp
på fri tida og kjørte ned på
jobb for å ta en sjekk eller
fikse snag. Det er jo noe
som heter ferieavvikl ing og.
Sjøl om det er sommerprogram
aldri så mye.

IKKE PLANLAGT
Nå var det ikke i planene
ti 1 undervisningsavdel ingen
at det skulle holdes F-27
kurs. Det ble etter mye om og
men kurs på meg i Holland.
Vi var fire stykker fra firma-
et som dro ned ti 1 Fokker.

Nå er det sånn at Fokker ikke
har undervisning på motor
og avionic. Og dette måtte
for vårt vedkommende løses
med kurs på Sola. Da dette
ikke var i planene til under-
visningsavdel ingen der, ble
det jo en del "påsparketopp-
leggfradagtildag" .

REPRISE?
Nå er det en pussig ting.
Akkurat da vi var ferdig med
det ti 1 leggskurset på Sola,
dro det en ny gjeng ned til
Fokker. De må vel og ha dette
tilleggskurset på Sola. Uten
at det er i planene til under-
vi sningsavdel ingen.
Tja.......SKIPPERTAK tlr ~Men, så kom al tså sommerpro- :7

grammet i april 1986. Og fly-

I
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denne er lett å komme under
hvis TGT justeres ned, og
det er fali det.

Pilots minimum torque er også
uinteressant for oss da vi
er hel t avhengige av å korri-
gere torque press og TGT før
vi vet noe om motoren. RPM
er også viktigere enn vi tror,
så den bør holdes så nære
15000 som mulig. Selfølgelig
skal vi bruke master instru-
menter også på RPM.

(

COMPUTER
Andre kursdagen gikk vi ned
på motorverkstedet og trenet
Ii tt på statisk rigging. Det
ble også tid til å diskutere
en del andre praktiske ting
direkte på motoren. Oppe i
klasserommet fikk vi så prak-
sis i korrigering av torque
press og TGT. Vi fikk også
se en computer i lommeformat
som kunne spare oss for all
korrigering. Det var bare
å kjøre motoren, slå inn aIle
verdier og ut kom aIle korrig-
erte verdier som er av inter-
esse. Hvis noen verdier lå
utenfor 1 imi t, sa computeren
fra om det. Denne computeren
er i følge Carl J ohan 1 i tt
for dyr for oss her i Oslo
men han har jo en, så vi kan
jo bare ringe til han. En
annen mulighet er å kontakte
Fred Olsen. Instruktøren hadde
vært der i helgen før kurset
og justert en motor. Hans
råd var som følger: "Don buy
one, Fred Olsen got one".
Vi avsluttet kurset med noen
fei lsøkingstips.

(

BRA KURS
Vi la merke ti 1 at instruk-
tøren brukte 1 i tt tid ti 1
å finne frem i MAl' n, så vi
spurte om han var fornøyd
med den. Han innrømte at den
var vansklig å finne frem i
men han pås tod at den delen
som dekker motorkjøring var
ganske grei. Han har jo jobbet
noen år med den delen. Vi

-=

- ßUl" 1 AM US1NC,
THE MANUALS !!

"'

-i .. ~-'- -

,~~,~== - -=~

fikk se en bra videofilm om
statisk rigging som var laget
av Rolls Royce. Den passet
veldig godt inn etter praksi-
sen.

GOD TID
Inntrykket jeg si tter igjen
med etter dette kurset er
bare positive. Instruktøren
visste hva han pratet om og
det var godt om tid, noe vi
ikke er vant til i SAS.

I tillegg til at vi lærte
mye, hadde vi selfølgelig
et par vellykkede kvelder
på by' n. J eg takker for kursetog tror nok selskapet viI
være tjent med den invester-
i ngen.

G. BØRSAND
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j~j F-27
MOTOR RIGGE KURS
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Jeg har hatt den store glede
å bli tatt ut til spezialist-
kurs i motorrigging på F-27.
Det gjaldt rigging av motor-
kontrol ler.

han begge bena godt plantet
på j orda. Mannen heter Roger
Rix og prater så sakte og
tydel ig at sel v en gårdbruker
fra Hurum kan forstå hva han
sier.

TUNGLEST MAl
Jeg var Ii tt spent på kurset
fordi vi for et års tid siden
fikk høre at vi i SAS skrudde
vilt på motorene til Friend-
shipen men ingen kunne si
hva vi gjorde gaIt eller hvem
som gjorde det. Jeg fortsatte
å skru i den tro at det jeg
gjorde var riktig. Det må
jo innrømmes' at jeg fant MAl' n
veldig tung lest og det som
står der er forholdsvis tid-
krevende og kan synes 1 i tt
unødvendig bare for å foreta
noen små justeringer.

HVA GJ0R VI GALT?
Kurset skul Ie vare i to dager
og vi startet med en lett
repetisjon av Dart motorens
basic. Rix fortal te blandt (
annet at kompressoren i Darten
er den samme som satt i Merlin
motoren på slutten.

Det ble tid til å diskutere
endel av problemene vi har
hatt og hva vi hadde gjort.
Det var først nå det gikk
opp for meg at vi gjorde en
del fei 1 eller rettere sagt,
1 itt for "shorte cuts" . I
første rekke var det problemer
med høy TGT som det ble sett
Ii tt for lettvint på. Dette
krever en grundig feilsøking
på motoren og er i første
omgang ikke et justerings-
spørsmål. Min-torque 1 inja
som vi finner på instalation
ground run er absolutt minimum
power for sertifisering og

DYKTIG ENGELSKMANN
Vi møtte opp på skoleavdel-
ingen i CPH med store forvent-
ninger og spenning. Der møtte
vi en typisk engelskmann men
på tross av at han var repre-
sentanten fra Rolls Royce
som reiser rundt i verden
og justerer Dart motorer for
de som har problemer, hadde

6

STATUS?
Har en planer og oversikt
over behovet for serti fikat-
er?

6. Er overkapasi tet nødvendig.

7. Hvor ofte er det nødvendig
og fornuftig med etterutdan-
ning.Står kapasi teten

visningsavdel ingen
til planene?

på under-
i forhold

8.Er det forskjell i behov
for etterutdanning ved de
forskjellige stasjonene.Vet en behovet for etterutdan-

ning (brush-up) på F-27 og
B737? 9.Kan

uten
nel L.

etterutdanning
erstattning av

skje
perso-

(

Er det i de siste 10 årene
i det hele tatt kjørt brush-
up på F-27? 10. Har en produks j onskapas i-

tet ti 1 eventuel Ie erstat-
tninger på utestasjoner.Har noen oversikt? Satt dette

i system?

Tja....... 11. Hvem har hattkurs i de siste
hvem har ikke hatt.

brush-up
åra. Og

DIALOG
Det skulle være mulig å få
gjort en del med de problemer
jeg har satt fingeren på.

12. Må det ti 1 en kapasi tets-
økning både på undervisn-
ingsavdelingen og i produk-
sjonsavdelingen for å greie
å leve opp til en målset-
ting.1. Lag en samlet oversikt over

eksisterende sertifikater.

2. Hvilke stasjoner disse be-
finner seg på.

13. Kommer F-SO som julekvel-
den på kjærringa.

3. Hvor skal flyene operere.
Overs tående smørbrød 1 is te kan
sikkert utfylles og gjøres
1 enger og kansk jeer det noen
av punktene tatt vare på men
jeg velger å tro at det skulle
kunne være et utgangspunkt
som kunne brukes i en dialog
mellom NFO og firma.

4. Er det samsvar mel lorn f ly-
operasj oner og serti fikat-
dekning.

(

5. Hvordan vi 1 dette slå ut
ved ferieavvikling, kurs,
sykdom, permisjoner osv. Rolf Dybwad

5L~ HEL III
~l)NN$~~PS .
l..S£r
BlAlAA/DIi
BRoR
rI,LR. !
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A'Vdel ing BAS ~~.medl emsmøt:e

TROMSØ

Fredag 13. februar var det trommet sammen et ekslusivt medlemsmøte
i avd. SAS, sted Tromsø. Grunnen til den geografiske plasseringen
var at hovedtema for møtet var COD operation i Nord-Norge. Styret
i avdelingen ønsket på denne måten å få refleksjoner fra den del
av medlemsmassen som eventuell t viI komme i direkte berøring med
denne flyvningen. KKN, ALF, TOS, BDU, EVE, BOO, var representert
i tillegg til avdelingens arbeidsutvalg og Stasjons ing. N-Norge.
INFO var tilstede.

FASTE FLYINDIVIDER IN-NORGE?
Etter all sannsynl ighet vi 1 en
stor del av den fremtidige
COD trafikk ligge i Nord-Norge.
Det er da naturlig å reflektere
over hvor stor del av COD-kaken
denne landsdelen skal gjøre
krav på i form av arbeidsplas-
ser, ekspertise osv. Våre ven-
ner i sør(langt sør) har alle-
rede vært på banen og signali-
sert at all maintenance bort-
sett fra night-stop check bør
1 igge i CPH. Dette ti 1 tross
for at det mul igens vi 1 bl i
et antall faste f lyindi vider
som kun skal trafikkere Nord-
Norge og Finnmark. Møtet fant
det 1 i te logisk og økonomisk
at fly som flyr fast i Nord-
Norge må til CPH for all main-
tenance, bortsett fra night-
s top check.

For å opparbeide ekspertise
og avhjelpe skoleavdelingens
ressursproblem er flyteknik-
erne villige til selv å fung-
ere som instruktører på serti-
fikatkurs på det nye flyet.
Undervisningen skal foregå
på et sentral t sted i lands-
delen. Plan for utdannelse
av disse og gjennomføring
utvikles.
Ny flytype i landsdelen skal
medføre øket arbeidsmengde
av flyarbeide.

Hvis bemanning på eventuell
stasjon ikke rekker ti 1 COD
handl ing, skal beredskapsordn-
inger avtales i. h. t. COD avta-
len før ruteprogrammets start.

Diskusjonen for og mot dette
avtaleutkast lot ikke vente
på seg. Medlemsmøtet konsen-
trerte seg om det som følger.

TILLEGGSAVTALE
Det forelå et utkast ti 1 til-
leggsavtale til COD avtalen
som skulle ta sikte på å regu-
lere overnevnte forhold. I
korte trekk gikk denne ut på
følgende:

FASILITETER
Det ble reist spørsmål om
fasili teter for eventuell
maintenance work. Et mainte-
nance program kan i kke være
avhengig av vær og vind, noe
det er mye av i Nord - Norge.
Er selskapet villige til å
investere i hangarplass, skal
man bas ere seg på leie av
hangarplass? Eller en kombi-

Aktuel Ie f lyindi vider vedl ike-
holdes i landsdelen frem til
heavy maintenance. Muligheten
for å gjennomføre dette skal
tilrettelegges før ruteprogram-
mets start.
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nlnesllnJ er baatemt.

V1 .11 eJer.a here om tar er 1nntereø&8 tor .aken o~ alt
cJerno at de 80m lkte hnr anedn1ng \11 l yare l11sle4e. koame~
aed uitalll.~ ~. loY~r o~ toralkb \11 81yr.,.

I htg om tl1aluttnlns
't"gner Ti¡
arbød.i('øt,

Ai-

(

(,

AÅS8. AIderuen. BrAthen. Buab..
Xorwlund. Lø.rin8ú. LUBen. Schl~ll7e.
Silberg_ 'old .n(~
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FORMANNEN
HAR

ORDET

Representantskapsmøte er avholdt med noen endringer i Sentralstyret.
Først og fremst hi lser vi den nyvalgte INFO-redaktør Bjørn Starholm
fra avd. SAS velkommen og formannen håper for sin del at redaksjonen
bl ir velsignet med MYE stoff.

Vår mangeårige Nestformann og Tariffkomi teformann Helge Hansen fra
FOF har fratrådt aktivt som følge av overgang til annen stilling
i SAS og vi takker for innsatsen og forutsetter fortsatt NFO medlem-
skap. Som følge av overnevnte fikk vi Rolf Dybwad inn som Nestfor-
mann og Kjell Paulsen fra avd. SAS som formann for Tariffkomiteèn.
Begge tør være meget vel kjent for medlemmene bl. a. grunnet lang
tjenestetid i foreningen, for kuriosi tetens skyld, Rolf Dybwad BU
siden AFF ble reorganisert i 1969. Velkommen begge,oppgavene venter.

Etter mange års nøling og diskusjon er det nå bli tt bevilget midler
til en gjennomgang av foreningens løpebane fra 1938 og til idag.
Sentralstyrets Sekreteriat har påtatt seg denne oppgave, som etter
planen skal resul tere i et produkt ferdigstillet på foreningens
50-årsdag 6. desember 1988.

JEG BER DERFOR OM AT ALLE SOM HAR OPPLYSNINGER ELLER BILDER FRA
HELE DENNE EPOKE OM lVlULIG FRISTILLER ¡VlATERIALET TIL GJENNOMSYN OG
VURDERING.

Personer som skal kontaktes er sekreteriatet og står listet på side
2 i INFO.

I et håp om at dette arbeide skal gi et representativt bilde av
vår løpebane og kanskje et kapi ttel luftfartshistorie bringes en
kopi av en side dokumentasjon fra den spede begynnelse i 1938.

Da det på det nuværende tidspunkt er hel t umulig å vurdere omfanget,
ber vi om at eventuelle medlemmer med særlig interesse for historie
generel t og luftfart spesiel t, vurderer en fri vi II ig innsats på
dette området. Det kan bli snakk om en god del rutine- og skrive-
arbeide samt muligens forslag til lay-out før de profesjonelle nød-
vendigvis må komme inn i bildet.

FØLG OPP INITIATIVET.
EN GROVBEARBEIDING ER PLANLAGT I TIDSROMMET 18-22 MAI-87.

Erik Throndsen

Red. anm.
Jeg har tillatt meg å understreke den delen av det his-
toriske dokument på neste side som for første gang stad-
fester foreningens formål og oppgave.
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nasj~m? Dette fremkal te del te
meninger men f lertal let var
av den oppfatning at med 2
eller 3 tilgjengelige hangarer
bør man kunne ta på seg en
slik oppgave. En forutsetning
er samarbeid med operation
om flydisponeringene.

(

INSTRUKTØRER
Det viste seg å være store
motforesti 1 1 inger rundt ins-
truktøropplegget. Har vi res-
surser til å kunne påta oss
dette? Er noen av oss interes-
serte? Hva med avløserproble-
matikk? Det ble påpekt at
teknikere skal lånes ut ti 1
OSLTH, som skal være kursans-
varlige. Diskusjonen rundt
dette tema ble lang og grun-
dig. De fleste momenter ble
belyst fra de fleste sider
og enden på visa ble at man
var enige om å sti 1 Ie seg
positivt til et opplegg av
denne type. Også her gjaldt
forutsetningen at forholdene
mátte legges skikkel ig ti I
rette. Man forbeholdt seg
retten til å avvise ordningen
hvis den resul terte i et an-
nenklasses utdannelsesti Ibud.
Dette er lite sannsynlig da

et undervisningsopplegg for
en ny flytype må godkjennes
av luftfartsmyndighetene.

PILOT-CHECK
Til slutt utspant det seg
en interessant diskusjon rundt
pi lot-check og berettigelsen
for den fremtidige ground-
stop check. Det ble konstatert
at vi går nye tider i møte
og bør allerede nå legge oppen fornuftig strategi for
å møte fremtiden best mul ig
rustet. Slipper vi andre grup-
per inn på vårt fagområde,
må vi sørge for en åpning,
sl ik at vi kan utvide vår
egen horisont.

NYTTIG MØTE
Det var bTed enighet om at
dette var et meget nyttig
og nødvendig møte og at et
ti 1 svarende bør arrangeres
hvis/når nye elementer gjør
det naturlig.
Det ble også tolket svært
positivt at OSLTS-H og TOSOM-H
viser en ekte interesse for
å samarbeide med NFO i disse
viktige spørsmål.

for INFO, EST

S~er-r-e Arider-seri

~

Vi fikk tidlig beskjed om
at Sverre ønsket å overlate
avdelingslederjobben til fris-
ke krefter. Sl ik det oppfatteskan det ikke ha vært lett
å være avdel ingsleder heller.
NFO i en utviklingsfase, med
markeringsbehov, produksjons-
sjef som overkinkador og snev-
re økonomiske rammer å operere
under, kunne vel mange ganger
oppleves som å henge i ei
tyggegummiklyse midt i mel lorn
disse. Dog all ikevel, utvikl-
ingen av TS har medført en
organisasj on, effekti v og
smidig og som ikke minst er
et resul tat av konstruktive
forhandl inger og kompromisser
partene i mellom.

Ska 1 man
det sies
senere års

se bakover, så må
at ikke minst de
samarbeide og ut-

"ø

i riye oppdr-a.g
vikling, kjennetegner vår
bekymring for å miste en leder
som har kjempet og virkelig
levd opp ti i Hege Schøyen' s
visjoner i videoen fra Sole
'seminarene. Sverre er en leder
som tørr, hvi lket når vi ser
oss omkring, er en mangelvare.

Når Sverre nå 1. apr i lover 1 a-
ter "roret" til Birger Bøe
og går over i OSLTC-S funk-
sjon, er dette igjen en modig
besluttning og ikke minst
prøvesten innenfor systemet.
Så vidt vi har forstått, viI
spesialoppdrag innenfor COD
N-Norge samt linjestasjoner
være arbeidsfel tet.

LYKKE TIL!

Morten Arnesen,
Formann NFO avd. SAS.
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sJlS SNU
CHARTERTRAFIKKEN! !

En vi n ter er over, og takk
for det. For Scanair må denne
vinteren være et tankekors,
med sin rekord-dårlige regu-
laritet. Alt vesentlig skyl-
des is og kulde.

Sel v opplevde undertegnede
m/familie å få totalt 16,5
timer forsinkelse på GEN-LPA-
GEN, inklusive en diversion
til GOT, pga. anti-skid pro-
blemer på en DC8.

BEDRE REGULARITET?
Hva kan gjøres for å bedre
regulari teten? Hvorfor ikke
snu på flisa og ta nattstop-
pene i syden. Dette må da
være en fordel for aIle par-
ter. I tillegg til at man
sl ipper problemene med frossne
vann og toalettsystemer, fuel
ventiler som fryser fast osv.,
vi 1 man kunne spare store
deler av vårt reisende publi-
kum for 2 hotellovernattinger.
Slik det er nå er avgangene
tidlig om morgenen med hjem-
komst sent på kvelden. Bor
man i provinsen og er avhengig
av annen transport, så må
man innom 2 hotellovernat-
tinger.
FERRY TIL ARN
Ved å ta nattstoppene i syden,
viI vi kunne sløyfe endel

av de ferry-flighter vi har
hatt i vinter til ARN og han-
gar, for å få utført arbeid
det i praksis ikke er mulig
å få gjort på fly stående
ute i kulda. Disse ferry-
flightene koster ca. 40.000,-
kroner pr. gang.

Vi vet også at i praksis blir
Scanair maskinene lavt priori-
tert når det gjelder hangar-
plass på ARN, dvs. at de stort
sett står ute også der, med
mindre det skal utføres større
ettersyn.
Summa sumarum oppnår vi følg-
en de ved å ta nattstoppene
i syden:

1. Økt regulari tet.2. Sparer folk for hotell-
overnatting ved avreise.3. Sparer folk for hotell-
overnatting ved hjemkomst.

4. Reduserer utgiftene ved
ferry-f 1 igts.

5. Minsket behov for av-ising.
6. Bedre tid for hotellbetjen-

ingen for rydding etc.
ved kontingentbytte.

PS. Maersk Air har innsett
fordelene med en slik ordning
og snudde i vinter sin charter
trafikk.

K. GRØNSKAR

HAVARIKOMMISJONEN
Det kom på representantskaps-
møte opp spørsmål om hvorfor
sertifiserte flyteknikere ikke
er representert i den norske
f lyhavarikommisj onen.

Med bakgrunn i dette har NFO
tatt ini tiati v overfor Sam-
ferdselsdepartementet hvor
man stiller foreningens tekn-
iske ekspertise til kommisjon-
ens rådighet.

Svar avventes og
komme tilbake til
noe nytt forligger.

INFO
saken

viI
når
RED
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j~S
MD 87

Vi ønsker ingen gjentagelse
av MD 80 kurs. Inngått avtale
medfører at vi som brukere
skal være med i utvikl ingen
av disse kurs. Dette viI bli
tatt formel t opp med selskapet
snarest. Man vi 1 også drøfte
typrgransking med luftfarts-
verket snarest.

M. Arnesen

(, '

God dag mi tt ~a~~ er-
Bjørn Starholm. Omstendighet-
ene gjorde at jeg ble valgt
til å overta redaktørvervet
i INFO etter Rolf Dybwad.
Rolf ble valgt til Nestformann
og har derved forflyttet ho-
vedtyngden av sin virksomhet
til sekreteriatet.

Hovedårsaken til dette er
sviktende stofftilføring fra
medlemmene og en INFO komi te
som har fungert dår Ii g . J eg
er ingen tryllekunstner og
forutsetningen for at vi også
i fremtiden skal beholde INFO
med en akseptabel standard
er at stoffti 19angen øker,
noe j eg tror Kommer av seg
sel v hvis komi temedlemmeneviser ansvar og interesse.
Bl ir det redaktøren som alene
må produsere mesteparten av
det som Kommer på trykk, viI
resul tatet bli at det i frem-
tiden blir en utsli tt ex-redak-
tør som ramler ned fra stigen.

Jeg bor i Oslo og har vært
ansatt 11 år i SAS. Gikk ut
fra Sogn i -76 og begynte
som lærling på TS-E, tok fag-
brev i -78 og har hatt serti-
fikat siden 1981.

( Undertegnede er 29 år og inne-
haver av en tvilsom, uoffisiel
SAS rekord i antall sykedager
grunnet fri tt fall fra F-27.
Jeg pleier å ramIe ned fra
stigen en gang i året.

Foreløpig ser jeg forholdsvis
posi ti vt på fremtiden for INFO
da det er nye krefter i komi-
teèn og jeg har fått et sterkt
inntrykk av at det er en ekte
interesse for å gjøre en inn-
sats. Jeg viI derfor avslutte
med å ønske nye og gamle med-
lemmer av INFO komi teén vel-
kommen. Navnene på medlemmene

- står på side 2.

Det er med blandede følelser
j eg over tar j obben som I NFO-
red. Jeg har svært Ii ten er-
faring fra sentral t hold i
NFO men på tross av det har
jeg registrert at dette er
et verv de færreste ønsker
eller tør å engasjere seg i. RED.

KONST I TUERENDE
SENTRALSTYREMØTE

Tariffkonferanse og konsti tuerende sentralstyremøte iNFO ble av-
holdt på Müller hotel 1 i Drammen 7. og 8. mars. Av forståel ige grun-
ner blir ikke innholdet av tariffkonferansen gjengi tt i INFO. Det
konsti tuerende sentralstyremøtet resul terte bl. a. i at komi teèr
og utvalg i sentral regi fikk følgende sammensetning.

TU KOMITE
S. Hansen SAS EVE(formann)
J. Jeremiassen SAFE SVG
S. Nystad WF BOO
D. Langeland FOF OSL
E. Førrisdal SAS OSL
P. Korsmo STERL. GEN

INFO KOMITE
B. Starholm SAS OSLCformann)
R. Dybwad SAFE TRD
B. E. Hanssen WF BOO
M. Guldstein STERL. GEN
K. Grønskar SAS OSL
T. Andersen/S. Mauroi FOF OSL

TARIFFKOMITE
K. Paulsen SAS OSL (formann)
R. Dybwad SAFE TRD
L. Stamnes SAS TOS
S. Nystad WF BOO
E. Høstaker FOF OSL

STUDIEUTVALG
J. Langebro SAFE SVG(formann)
K. Grønskar SAS OSL
K. Lyngøy WF BOO
E. Høstaker FOF OSL
B. Nordl i STERL. GEN
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norsk flytekniker organisasjon
SENTRALSTYRET -87

arb. 082 82294
prv. 082 84101

arb. 02 530900
prv. 02 544248

FORMANN ERIK THRONDSEN SAS OSLTS-E/2
Einar Aasvei 8, 3000 Drammen

arb.
prv.

ti
a: NESTFORMANN

~
LL

~ RG. SEKRET ÆR
LL

ROLF DYBWAD SAFE TRD
Ugleveien 23, 7500 Stjørdal

arb.
prv.

ARVID ROSENBERG SAFE OSL
Brynsveien 112, 1352 Kolsås

arb.
prv.

TEKN. SEKRETÆR SVEIN HANSEN SAS EVEOM
Bjellund, 8534 Liland

KASSERER DAG LANGELAND FOF OSL
Juterudåsen 5b, 1312 Slependen

INFO REDAKT0R BJ0RN STARHOLM SAS OSLTS-E/2
Ullevålsveien 82b, 0454 Os10 4

arb. 02 596888
prv. 02 690691

STYREMEDLEMMER: KJELL NAAS
J AN K. LANGEBRO
JAN JEREMIASSEN
EG I L H0ST AKER
MORTEN ARNESEN
MAGNE JOHANNESSEN
EGIL F0RRISDAL
MAGNE GULDSTEIN
SIGBJ0RN NYSTAD
KONRAD L YNG0Y

SAFE SVG
SAFE SVG
SAFE SVG
FOF OSL
SAS OSLTS-E/3
SAS BGOOM
SAS OSLTS-E/4
STERLING GEN
WF BOO
WF BOO

NORSK FLYTEKNIKER ORGANISASJON
Postboks 60, N-1330 Oslo Lufthavn

tlf. 02 596688 (1200 - 1500)

02 596888
03 812010

07 825950
07 825427

02 534656
02 590658

STOFF/INNLEGG

TI L 1'*
REDAKSJON

REDAKT0R B. STARHOLM
SAS OSL TS- E/ 2

Redaksjonen setter stor pris
på tilsendte innlegg eller
annet stoff som kan være
av interesse for leserne.
Tips mottas også med takk.

A VD. SAFE R. DYBWAD
SAFE TRD

AVD. WF B. E. HANSSEN
WF BOO

A VD. SAS K. GR0NSKAR
SAS OSLTS-E/5

Send stoff ti 1 NFO kontoret,
Fornebu, eller heIst direkte
ti I redaktøren;

AVD. STERLING M. GULDSTEIN
STERLING GEN

AVD. FOF T. ANDERSEN/S. MAURO I 

FOF OSL

2

Bjørn Starholm
SAS OSLTS-E/2
tlf. 02 596888
eller privat

tlf. 02 690691

(

(

(
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FlYMEKANIKERE FlYTEKNIKERE*

Vi trenger flere dyktige flymekanikere/flyteknikere
til vår avdeling for lett vedlikehold på Fornebu.
Arbeidet foregår på helkontinuerlig skift.
Det kreves:

* Fagbrev fra et flymekanikerfag.

* Erfaring fra flyvedlikehold i
flyverksted/flyselskap eller
fra Luftforsvaret.

* Kjennskap til flyteknisk engelsk.

(

Tiltredelse så snart som mulig. 0nskes flere opplys-
ninger kontakt: Birger Bøe, telefon (02) 59-69-19.

Søknad med kopier av vi tnemål og attester, som ikke
returneres, bes sendt til:

SAS PERSONALAVDELING
1330 OSLO LUFTHAVN

$4$
Annonse

NYTT FORMAT pA INFO DATAHENRIK I NY STILLING

(

Hvis al t går som planlagt,
er det nr. av INFO du nå hol-
der i hånden i A-4 format.
I denne omgang er dette å
betrakte som et ekspriment,
først og fremst for å se hvor-
dan det tar seg ut. Redaksjon-
en håper også på posi ti ve
eller negative reaksjoner
på formatet fra leserne.

Knut Henriksen SAS OSLTS-E,
skift 2, går etter all sann-
synlighet over i en ny stil-
ling innen selskapet.

Med si tt kjennskap til data
i de fleste mutasjoner, har
Knut vært en uvurderlig hjelp
for NFO, både sentral t og
lokal t. Heretter må vi Klare
oss selv men forutsetter eks-
perthjelp hvis nødvendig.Hovedårsaken ti 1 at vi forsø-

ker med større format er at
det har kommet flere hentydn-
inger på at skriften i A-5
blir i minste laget. Dessuten
yder A-4 formatet større rett-
ferdighet til bilder og tegn-
inger som også blir å finne
i INFO, når forholdene ligger
til rette for det.

I den nye jobben viI Knut
få mul igheten ti I å knotte
computer 8 timer om dagen mot
betal ing! TAKK FOR INNSATSEN!
Du er medlem av NFO så lenge
du har, lyst ,og serti fikatet
di tt er gyldig.

BST
RED

27



( ( ,

(

Cí er en landsomfattende,

fri ttstående og partipol i tisk uav-
hengig organisasjon. Stiftet i 1938 for å

interesser til norske sertifiserte

flyteknikere. D. v. s. innehavere av flytekniske
serti fikater, (,ICAO type i og type 2, utstedt av de (

si vi Ie luftfartsmyndigheter.

0000000000000000000000000000000000000

Norsk Flytekniker Organisasjon,
Postboks 60,
N-1330 Os10 Lufthavn

Jeg er interessert i medlemskap og ønsker opplysninger om NFO.

NA VN : SERTNR:

ADRESSE: SELSKAP

Á

MEDLEMSBLAD FOR NFO,

ORGANISASJONEN FOR DEN

SERTI FISERTE FLYTEKNIKER.

~I

AV INNHOLDET:

F-27 motor- r-igge k~r-s_
H~~ sk~er- has WIDERØE_
Repr-ese~t~~tsk~psmøte _
Br-o i 1 er-k~r-s _
Nye motor-er- på. B 727-300_
Ar-ets fi~este ~r-beidsd~g_
Fly h~r- pr-ope 1 1 er- _
s~~ ch~r-ter-tr-~ f i kke~ _
L~~gtidsp1~~leggi~g e11er-

ti 1 fe1digheter-_
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