INFO NR 2/2012
Formidles som E post/vanlig brev, samt at det blir lagt ut på vår nettside www.nofmf.org.
All nødvendig informasjon legges ut der. Dessuten finner du oss på Facebook.
Der legger vi ut aktuell informasjon/bilder m.m.
Bruk den du og hvis du har noe som er relatert til det vi holder på med.
NB! Denne utgaven inneholder viktig informasjon
Styret for 2012
Leder Kjell Magne Belsvik tlf 97079808
Medl. Tor H. Åseng tlf 95298842
Thor P.Broen tlf 91516757
Terje Langen tlf 92869738
Ola M. Steen tlf 624 94444
Tilknyttet styret med spesielle oppgaver:
Lars K. Sønmør (revisor)
Bengt Herrmansson (prosjekt-materiell)
Jon Stokke (sivil luftfart)
Styret konstituerer seg selv.
AKTUELT
Viser til forr. Info om berging av W-34 i Sletthøa. Etter en infokveld på Bunova i Vingelen blir
bergingen foretatt lørdag 4 august og kanskje må vi ta søndagen til hjelp og.
Mere informasjon utsendes senere. Men sett av datoen.
Vi skal ha H-10 åpen under Olsok i Tolga. Markedsdagen er utpekt. Mere info. i bl.a Olsokavisa.
Samlingen får stadig inn nye gjenstander, bilder m.m. Og vi tar gjerne imot mere. Vi har tillatelse
til å ta vare på « løse kulturgjenstander» Takk skal dere ha alle sammen.
FLYVRAKSAFARI
Brosjyre sendes på forespørsel. Ellers så er all info. om dette lagt ut på vår nettside.
UTFLUKTER
Vi har dessuten alvorlige planer om et besøk på en He-111 vrakplass i Trøndelag.
Har du lyst å være med, ta kontakt
STEVNER
I jubileumsåret 2012 hagler det med flystevner over hele landet. Noen er avviklet. Andre står for
tur. VI legger ut på nettet de vi har informasjon om. Ellers så henviser vi til LINKSIDEN, der er det
mye interessant å finne. Vet du om noen andre, ta kontakt.
Kontakt informasjon
NØFMF v/Thor P. Broen
2540 Tolga
Telefon: 91 51 67 57
Epost: to-pebro@online.no

