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Formidles til våre medlemmer 1-2 uker før det blir lagt ut på vår nettside  
www.nofmf.org eller Facebooksiden. Som medlem er du den første som blir oppdatert. 
Denne infoen vil stort sett handle om ting som har skjedd og noen spreke planer for 
fremtiden 

H-10 
Et kombinert forenings og samlingsskilt er kommet opp på ene kortveggen. 
Dessuten har vi endelig fått lys i samlingen. Det gamle anlegget er oppdatert med 
flere lyspunkter. Et aggregat er innkjøpt. Vi er og i gang med støvsuging av samlingen. 
Mye «nytt» er ankommet. Bl.a. en stor samling fra en som var i de norske 
polititroppene under krigen. Den må sees. Litt på siden av det vi holder på med er en 
del fra Tirpitz som ble senket utenfor Tromsø.  Da vi allerede har mye bilder  fra 
dette skipet, skal vi etterhvert lage en  utstilling av  denne hendelsen. 
Ukentlig har vi henvendelser fra folk som gjerne vil donere eller utplassere 
gjenstander hos oss. Den største gjenstanden  er nok en GMC lastebil som vekker 
mange minner hos de som har  avtjent verneplikten i Forsvaret. Vi har og fått 5 stk 
originale tyske 200 ltr kraftstoffat. 

Den mest interessante deler er nok cockpitrammen til den tyske DFS lastensegleren 
som havarerte på Barkaldfloan i 1940.  Den ble funnet like ved Glomma og fraktet til 
H-10 samlingen. Nå har vi snart en komplett ramme til denne sjeldne fuggelen. 
Eneste rester etter en slik maskin i Nord-Europa. Sammen med Alvdal Turlag ble det 
satt opp en plakett på havaristedet i sommer. 
 

W-34 
Kontrakten med Deutsche Teknikermuseum er nå oppfylt fra vår side. Hele vraket er 
nå tatt ned og de nødvendige deler som museet skal låne av oss vil bli gjort i høst. 
Stort sett vingdeler de skal benytte til mal for en Junkers F-13. 
Spennende prosjekt. 

http://www.nofmf.org/


 
 
 

VRAKTUR 
Den 31 august blir det vraktur til Rendalssøln sammen med Rendalen Idr.lag 
turgruppa.   

Informasjon ligger på vår nettside samt nettsiden til idrettslaget. 
 

DIVERSE. 
I år fyller foreningen 10 år. Det jobbes med et arrangement. 
Dessuten har vi et spennende prosjekt på gang  sammen med 
Gammelgården/Lapwingmuseet i Haltdalen og Sollia Militærhistoriske selskap. 
Først og fremst historien til Lapwing og Grebe som skal formidles. 
Et arrangement er planlagt ut på vinteren. 
En nyhet som de fleste bør skaffe seg, er boken om Trøndelag Flyavdeling. 
Den selger vi. For informasjon se nettsiden. 

 
Det legges ut mye informasjon og bilder på vår nett og Facebookside. 
 
Adresseinformasjon 
NØFMF v/Broen, 2540 Tolga 
 
E post. to-pebro@online.no  nett. www.nofmf.org 
Resten av aktuelle adresser finner du på nettsiden. 
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