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• Vi har utført flere 50 timers inspeksjoner på våre fly, Rune Hilseth har også fått 
tillatelse av Flysyn i Danmark til å utføre 50 på LN-ASP. 
 

• Norrønafly har utført 100 og 200 timers inspeksjoner på våre fly og liggetiden 
har vært minimal. 
 

• Under 100 timers inspeksjon av LN-DAG på ENRK ble det funnet sprekk i 
motorbukk.  Dette gjorde at flyet ble stående en tid på bakken inntil 
motorbukken var reparert.  
 

• Det er utgitt 3 stk. Teknisk Info i 2015 distribuert på vår hjemmeside. 
 

• Tor Hilseth er tatt inn i Norrønaflys system og har vært på opplæring på 
ENRK.  Vi venter på de siste godkjennelser fra Luftfartstilsynet. Han vi bli 
verkstedets «basetekniker».  Dette gjør at for eksempel snag og andre forhold 
kan signeres ut av ham uten å måtte vente på personell fra ENRK.  SFK 
teknisk vil stille opp og hjelpe ham ved behov. Tor vil også assistere 
Norrønaflys personell ved behov når de er på ENZV for å utføre ettersyn. 
Dette vil bli en stor styrke for oss.  Prosessen med å skaffe Tor adgangskort til 
porten er iverksatt. 
 

• LN-NFJ er ferget til ENRK for reparasjon av struktur skade forårsaket av har 
landing, estimert kostnad for reparasjon er kr. 150 000 +.  I tillegg , tapte 
inntekter for klubben. Etter diverse forsøk har ingen tatt kontakt vedrørende 
hendelsesforløp (dårlig!!!). 
 

• LN-FTD er på ENRK for motorskifte.  Hvis alt går etter planen vil flyet være 
klart testet rundt den 30 jan.  Flyet vil da returnere til ENZV hvis været tillater 
det. 
 

• LN-ASP er groundet pga skade på elevator/kontrollsystem.  Skaden er mest 
sannsynlig forårsaket av dårlig fortøyning i sterk vind.  Estimert kostnad kr. 
100 000+.  Igjen, tapte inntekter for klubben. 
 

• Samarbeidet med Norrønafly går utmerket og de stiller opp for oss når vi 
trenger dem.  De har blant annet lånt oss LN-AEG frem til 1 april.  Flyet kan 
disponeres av medlemmer med constant speed prop. utsjekk.  Leif Veka har 
gjennomført kurs i constant speed prop for medlemmer av Flytjenesten. 
 

• Det er hengt opp plakater i og på hangar at denne skal være låst når 
medlemmene ikke er tilstede.  Detter er gjort for å hindre at andre bruker vårt 
verktøy, tømmer spillolje i våre oljefat med mer.  Nøkkel til hangar henger på 
veggen i flight planning. 


