
Da har vi gått til anskaffelse av et ekstra klubbfly. Dette er LN-YZT som er i klubben allerede 

og står i hangaren. Det er en gul/sort TL ultralight 132 med Rotax 100hk med lavt timeantall. 

Det er et fly som egner seg meget godt til kortbaner, har god plass og er godt utstyrt med bl.a 

nødskjerm, digitale motorinstrumenter, headset med støyreduksjon og ellers det man kan 

forvente for å operere i Bodø. Her trenger vi også ett medlem som kan ta det daglige ansvaret 

for flyet på lik linje med LN-YJR. Dette blir i samråd med klubbens tekniske ansvarlige som 

fortsatt skal stå for vedlikeholdet. Kompensasjonsordning med f.eks lavere 

timespris/godskriving av timer kan vi diskutere. Rop ut om du er interessert! 

Priser blir som følger: 

- Forsikringsandelen gjelder fortsatt på 1000 kr pr kalenderår og vil gjelde for bruk av både 

LN-YZT og LN-YJR.  

 

- Timepris blir på 660 kr eller 11kr / min for LN-YZT 

 -Timepris blir på780 kr/t 13kr/min  for LN-YJR) 

Sesongen starter 1. mars og vi jobber med å få flyttet ett eller begge flyene over i samme 

shelter som Bodø flyklubb, da vi ennå ikke har operativ tillatelse fra det shelteret vi står i pr 

dags dato. 

I tillegg er det i år også tilbud på forhåndsbetaling av flytid: Sett inn 10.000 kr (eller mer) på 

flykontoen 1503 38 19002  fra og ut mars 2016 og få forsikringsandelen på kr 1000 

gratis. 10.000 kr gir med dagens priser ca 13t flytid med LN-YJR og 15t med LN-YZT. 

Beløpet blir godskrevet kontoen på myWebLog. 

 

Da er vi godt rustet for ny sesong med CTSWen som vi kan cruise til f.eks Mo i Rana i 110 

knop, eller ta LZT og ta noen landingsrunder på gresstripa til Petter Jørgen på Sandhornøya. 

Nå blir det også enklere å leie ut ett fly i en lengre periode om noen ønsker dette, og skulle ett 

av flyene bli groundet har vi en backup. 

Vi var en stund inne på salg av CTen for å kjøpe ett nyere kortbanefly i steden for, men mener 

dette er den beste løsningen. I tillegg trenger ikke klubben ta opp noe lån for å kjøpe dette 

flyet. 

Så håper vi så mange som mulig av medlemmene benytter tilbudene vi nå har, slik at det er 

mulig å beholde dem. 

Mvh, 

Styret  

PS: Om noen lurer på noe så er det bare å ta kontakt med formannen. " 

 


