NØFMF info 2/2011
Formidles som E post/vanlig brev samt via vår nettside www.nofmf.org til våre
medlemmer og de vi tror kan ha interesse av hva vi holder på med.
NB Denne utgaven innholder viktig informasjon
Styret for 2011.
Jon A.Bergseth- leder
Jon Leren-kasserer.
Thor P. Broen- sekr.
Per Urseth- styremedlem.
Kjell M. Belsvik- styremedlem.
Tilknyttet styret med spesialoppgaver.
Bengt Hermansson-John Stokke-Jo Øvergård-Jon Bjørkeng.
Revisorer. Lars K. Sønmør- Ola M. Steen
Ny person i styret.
Per Urseth. –avd. ingeniør i Tolga kommune- tidl. leder Tynset Flyklubbflysertifikat/flybygger m.m.
HANGAR 10 (H-10)
Husleieavtale er nå inngått med de nye eierne av området hvor H-10 befinner seg.
Huset er i flere år blitt oppgradert til å bli presentabelt. Det som skal gjøres dette året er og
isolere et rom til kontor/møterom. Samtidig skal utstillingene oppgraderes.
Vi får således et annet årlig utgiftsnivå å forholde oss til.
Derfor anmoder vi alle om å hjelpe til å få medlemstallet i været
Yngre personer er hjertelig velkommen, gjerne med datakompetanse. Det er mye
interessant på gang.
Medlemskontingenten er pr. d.d. den sikreste inntekstkilden.
Som et resultat at vi samler alt I H-10 vil vi fraflytte vårt kontor/minimuseum på Tolga
stasjon. Vi har ikke økonomi til å være på flere steder.
Strøm blir og tilført bygget i løpet av året.( Den tidligere inntaksledningen ble offer for en
litt høy trailer)
Noe dugnad må påregnes utover året. Det vil det bli varslet om etter hvert.

AKTIVITETER
Info nr 1/2011 informerte om aktiviteter.
I tillegg kan nevnes følgende uten at dato er helt avklart, men det vil det komme info om
etter hvert.
Juni mnd – 26/6 ?
Tur til Kjellarmyra/Hovda sammen med flere lokale lag/foreninger
Det ukjente JU-52 havariet 27 mai-40 er målet.

Juli mnd. Krigsminnemerkeavduking på Kviknebrona hvor en Me-109 havarerte 1 juli 1940
.Rudolf Muller fra Leipzig omkom. Kviknebrona Hyttelag med støtte fra Tynset kommune
vil sette opp en plakett. NØFMF har vært behjelpelig med historisk informasjon.
Annet
Da vi mister møtelokalet på stasjonen har vi inngått avtale med Ivaregga SKA om
bruk av ”Vinterstua” og ” Stenfjøset ” til disse aktivitetene. For mer info. om Ivaregga
Ska., kan du se linksiden vår. De har egen hjemmeside som du finner der.
På vår nettside vil det etter hvert bli lagt ut ferdigkomponerte historieforedrag samt turer
ut I terrenget. Interessen for slike opplevelser er voksende.
Da anmoder vi alle om å stå på for Norges mest spennende forening
( uttalelsen har ikke vi funnet på, den kommer fra en av våre medlemmer )
Medlemmer har vi nå fra Frankrike i syd til Finnmark i nord
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