
 

Stavanger lufthavn, Sola = 80 år 

Til sommeren har hele Sørvestlandets Internasjonale lufthavn på Sola 80-
års jubileum! Dette skal feires med et stort internasjonalt flyshow. 

 
Det kongelige norske luftforsvar har også noen jubileer dette året og har valgt å legge sine 
markeringer til Stavanger lufthavn, Sola og feirer med andre ord dette sammen med oss. 
Luftforsvarets 333 skvadron på Andøya har 75-års jubileum og 335 skvadronen på Gardermoen 
har 70-års jubileum. I tillegg innfases flere nye fly og helikopter inn i det norske Luftforsvaret 
dette året. Summen av disse jubileer og markeringer skal blant annet feires med et forrykende 
flyshow på Stavanger lufthavn, Sola. 

 
Datoen er satt til lørdag 10. juni og søndag 11. juni, 2017. 

 
Bakgrunn. 
Lørdag den 29. mai 1937, ble Stavanger lufthavn, Sola åpnet som den største og mest moderne 
lufthavn i Skandinavia. Flyplassen ble åpnet av Hans Majestet Kong Haakon VII og grunnlagt av 
daværende ordfører i Stavanger, M.M. Michaelsen og skipsreder og formann i lufttrafikk-
komiteen; Ole Bergesen. Stavanger lufthavn, Sola var sammen med Bromma utenfor Stockholm 
den eneste flyplassen i Europa som på dette tidspunktet hadde betongdekke. Prislappen for hele 
flyplassanlegget, var den gang svimlende 1,8 millioner kroner! 
 
Siden denne gang har Stavanger lufthavn vokst og har fremdeles store ambisjoner for fremtiden. I 
2010 hadde lufthavnen 3,5 millioner passasjerer, hvorav halvparten til destinasjoner utenfor 
Norge. I 2017 regner man med at passasjerantallet ut fra Sola har vokst med 30 prosent og nær 5 
millioner reisende og er derved en av landets største lufthavner.  
 
Arrangør. 
Formell arrangør av 80-års jubileum er Avinor, Stavanger lufthavn v/Lufthavnsdirektør Leif A. 
Lorentzen i et tett samarbeid med Generalinspektøren for Luftforsvaret (GIL). 
 
Formål. 
Formålet med flyshowet er naturligvis å markere lufthavnens 80-års jubileum. Stavanger lufthavn, 
Sola har siden 1939 også vært en betydelig strategisk militær lufthavn og er det fremdeles. Disse 
markeringene utgjør hovedformålet med Sola Airshow 2017. 
 
Ambisjonene er høye! Det er lagt opp til et stort internasjonalt flyshow med både militære og 
sivile deltakere fra mange nasjoner på den operative side. Arrangementskomiteen forventer, i 
likhet med tidligere arrangementer et sted mellom 30 000 og 40 000 tilskuere fra både nasjonal 
og internasjonalt hold og således regionens største arrangement. Det vil bli invitert kongelige og 
politiske gjester til åpningen av jubileet. Dette blir en fantastisk familiefest – regionens største 
arrangement med is, brus, pølser og jagerfly!  



 

Organisasjon. 

 
 
De fleste medlemmene i Hovedkomiteen har vært med ved de tidligere flyshowarrangementer og 
kjenner derved innhold og utfordringer ved et flyshow svært godt. Dette gir trygghet både for 
arrangør, utøvere og ikke minst publikum. Flyshowet arrangeres etter gjeldende bestemmelser 
for sivil og militær luftfart (BSL D 4-3 og BML 70-2). 
 

Målsetning. 
Målsetningen for arrangementet, er først og fremst å gi en stor, positiv og velfortjent opplevelse 
til jubilanten og publikum. Det operative programmet skal gjenspeile historie, nåtid og fremtid i 
størst mulig grad. Det vil være klassiske fly fra 2. verdenskrig, Sivile rutefly, Militære helikopter, 
transportfly og mye jagerfly. Innen sportssegmentet, ønsker vi å kunne tilby formasjonsteam, 
akrobatikk-team, fallskjermhopping, modellfly samt individuelle oppvisningsinnslag. 
 
Velkommen! 
 
 

Sola Airshow 2017 
 

Håvard Vetrhus 
Ansvarlig oppvisningsleder 
Mobil: + 47 4000 6220 

AVINOR
Styringsgruppe

Ansvarlig 
oppvisningsleder
Håvard Vetrhus

Administrativ 
komite

Espen Heine-Eriksen

Arena
Bjørn Magnussen

Trafikk & Sikriing

Utstilling

Operativ
Espen Tjetland

Sikkerhetskomite

Teknisk
Erlend Svanes

Teknisk assistanse
Operativ

Teknisk assistanse
drift

Publikums
Ernst Henriksen

Catering / Kiosk
Rolf Sotberg

VIP arena & 
servering

Ellen B. Heskje

PR / Marked
Rune Røksund

Web-ansvarlig
Harald Hagen

Program
Tore Reimsers

Sponsor
Håvard Vetrhus

Nestleder
Leidulf Heskje

BRS
Hans Tore Frydnes

Leder komm.
Brian Hoddy


	Målsetning.
	Sola Airshow 2017
	Håvard Vetrhus Ansvarlig oppvisningsleder

