
 
 

NØFMF info nr 1/2014 
 

Dette året bruker vi som jubileumsår. Foreningen ble startet i 2003 og det skal vi 
behørig markere gjennom hele 2014. Vi skal arrangere flere historiekvelder, tilbake 
til fortiden bussturer og forskjellige tilbud fra vårt overskuddslager av artikler. 
For å nyte godt av dette må du være medlem. De som har betalt/betaler kontingenten 
for 2014 vil få tilsendt et verdibrev som fungerer på alle tilstelninger hvor 
medlemsfordelene er annonsert. Det blir gratis adgang når du viser fram brevet. 
Dessuten får du og gratis adgang til H-10 samlingen som nå virkelig begynner å bli 
interessant. Vi hjelper litt på hukommelsen og gjengir medlemsbetingelsene her. 
 
Enkeltmedlem     kr  200,- 
Familie (oppgi antall)   «   350.- 
Støtte- min.     «   300.- 
Skoleelever/studenter   «    100.- 
HEINKELPROSJEKTET (se nettsiden) « 1000.- 
Bankkto 1885 12 05671 
Savner du verdibrevet? 

- da har du antagelig glemt å betale kontingenten! 
 
  



Gjenstander 
 

 

Ukentlig kommer det inn store og små gjenstander til H-10 samlingen. 
Det siste som kommer på plass er lastebruene fra C 119-BOXCAR BW-E Elmer som 
havarerte på Røros 6 desember 1968. Ifølge opplysninger er det de største rester 
etter en slik maskin i Norge. Før utstilling skal disse renses. Skiltplatene er inntakte 
med typebegnelser etc. Finnes noen små gjenstander i Flysamlingen, Gardermoen fra 
denne maskinen, så dette er nyere spesiell luftfartshistorie det som nå bli utstilt. 
 

PLASS 
Ikke til å stikke under en stol at vi begynner å få plassproblemer. Det vi trenger er et 
mellomlager hvor vi kan hente ut gjenstander for utstilling. Noen som vet om noe ikke 
så langt fra Tolga sentrum? 
 

PROFILERING 
Visitkort med logo kan nå bestilles. Ta kontakt. 
Nye caps er nå på lager. Ta kontakt - begrenset lager. 
 
Følg med i våre aktiviteter på vår nettside www.nofmf.org og Facebook 
 
Har du interessante gjenstander, bilder, dokumenter som du vil skal bli tatt vare på, 
kontakt oss. Vi har de nødvendige tillatelser til å gjøre slikt. 
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NØFMF v/Broen 
2540 Tolga 

 
Kjell M. Belsvik, leder 


