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Formidles til våre medlemmer 2-3 uker før det samme blir lagt ut på vår nettside 
www.nofmf.org/Facebook. Sistnevnte er vårt  hurtigformidlingsforum Som medlem er 
du den første som får vite.

2013.FLYVRAKSAFARI 
Komplett program /deltakelsebetingelser blir lagt ut /utsendt i løpet av mars mnd. 
Men her kommer kortversjonen.
Fredag  12 juli kl. 19.00 oppmøte ved H-10  samlingen  Tolga, hvor det blir omvisning
Etter omvisningen går turen til Malmplassen Gjestegård. Undervegs blir det orientert 
om hendelsene i aprildagene 1940.
ca kl. 20.30 blir det orientering om lørdagens vrak tur (JU-52 Rendalssøln) ledsaget 
av bildeforedrag om to havarier  i Engerdal/Rendalen i nov.-42.
Lørdag 13 juli, oppmøte ved Jotsetra kl. 09.30-bomveg fra RV  217 .  mellom Elv brua 
og Åkre strømmen.
Avgift for hele opplegget kr 300.-  ( kun fredag kr 100.-)
Påmelding kan gjøres nå til kto 1885 1205671 merket vrak tur.
Av praktiske  årsaker kan arrangøren begrense  deltakerantallet....først til mølla.!

NB.  I tilfelle dårlig vær, har vi en reserveløsning.
For lag/foreninger med minimum 10  deltakere arrangerer vi turer etter ønske-.
Vi har hele 15 forskjellige turer.  Be om mere informasjon.

NATO TIGER MEET 2013

Lørdag 22 juni er det  annonsert flystevne på Ørland med en «spotter» dag fredag. 
Dette arrangementet har egen nettside. Vi vil informere når vi vet mere- anbefales.

FLYSTEVNE  RØROS



Det jobbes med flystevne på Røros  en dag i juli mnd. 50 år siden plassen ble reåpnet 
med fast dekke.

10 ÅRS JUBILEUM
I 2013 har foreningen bestått i 10år. Det skal feires på forskjellig vis. Alle 
arrangementer er jubileumsarrangementer. Vi har flere opplegg på gang.
Ellers så tar vi imot alle gode forslag.

W-34
Prosjektet er i rute. Hele vraket (untatt motor) ble i vinter  kjørt ned til Sto røya 
med scooter. Derfra skal det fraktes ned til H-10. Det vil skje i løpet av mai mnd. 
Etter dette vil DTMB ta over og evt. plukke ut de delene de skal låne. I H-10 skal det 
lages en omfattende utstilling om Europas eneste rester etter en tyskbygd W-34
Det planlegges å sette ned en krigsminneplakett på stedet. Hvis det blir tid til det 
iår, blir det i olsokuka.

Det er og flere interessante medlems aktiviteter som vil bli kunngjort utpå vårparten 
direkte til medlemmene.

H-10
Det blir endel dugnader på utstillingene utover våren
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