Våre samarbeidspartnere

Presentasjoner og foredrag blir holdt i historiske
omgivelser på Ivaregga SKA. Stedet har en unik
beliggenhet med nydelig utsikt over Tolga.
Les mer på www.ivaregga.no

Om NØFMF

Foreningen ble stiftet i 2003
av entusiaster som hver for
seg i en årrekke har hatt i flyog militærhistorie som sin
store interesse. Foreningen
har i dag ca 130 medlemmer
fra hele Skandinavia.
Vårt primær virkeområde er Østerdalen/Fjellregionen og
østover mot svenskegrensa. Senere er området utvidet
til også å omfatte deler av Gudbrandsdalen. Disse
områdene har i stor grad felles historie. Flyinteressen
inkluderer også sivil luftfart.
Vi har i dag en stor og betydelig samling som er vel
verdt et besøk. Omvisning i H-10 er selvsagt en del av
flyvraksafarien.
Les mer om oss på www.nofmf.org

Nord-Østerdal Fly- og Militærhistorisk Forening
v/Thor P. Broen
2540 Tolga
Telefon : 915 16 757
Epost : to-pebro@online.no
www.nofmf.org

Malmplassen Gjestegård tilbyr sentral overnatting og
matpakker for våre safarideltakere. Stedet er bygget på
den gamle malmplassen som en gang tilhørte Tolgen
Smelthytte.

Denne publikasjonen er utgitt med støtte fra

Les mer på www.malmplassen.no
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Flyvrak

Safari
Bli med til
Europas best bevarte
flyhavariplasser
fra 2. verdenskrig

Flyvraksafari

Påmelding

Bli med på tur i en region som i dag har
Europas best bevarte flyhavariplasser
fra 2. verdenskrig.

Informasjon om den enkelte turen blir lagt ut på
NØFMF sin nettside etter hvert som årets program
blir klart. Antall deltakere er begrenset oppad
til 15 så det kan lønne seg å være tidlig ute med
påmeldingen.
Påmelding må skje senest innen en uke før
turstart. Bekreftelse av påmelding skjer ved
innbetaling av deltakeravgiften. Informasjon og
påmeldingsskjema finner du på våre nettsider.
Dersom du har behov for overnatting ta direkte
kontakt med vår samarbeidspartner:

Vi planlegger tre faste turer hvert år i tidsrommet
15. juni til 15. september. Det finnes nærmere 20
turer å velge mellom. Forslag til tur legges ut i god
tid på våre nettsider. Vi har reserveløsninger klare i
tilfelle dårlig vær. Alle turer er lagt til helg.
Flyvraksafarien starter fredag med orientering
om den aktuelle turen. Det blir blant annet holdt
lysbildeforedrag ved Ivaregga på Tolga.
Lørdag blir det fjelltur og safari. Deltakerne bør
være i alminnelig god fysisk form og være utstyrt
for en fjelltur. Nødvendig transport vil i de fleste
tilfellene foregå med minibuss eller privatbiler.
Lørdagskvelden arrangeres det middag med
oppsummering av dagens tur og servering av flere
spennende fly- og militærhistorier.
Søndag er det historievandring i Tolga sentrum.
Vi besøker samlingen Hangar-10 (H-10) som
inneholder et stort antall gjenstander fra fly- og
militærhistorie i Fjellregionen og Østerdalen. Du
får også et innblikk i historien om hva som skjedde
i regionen 24. april 1940.

Disse bildene er fra Grøvelsjøen hvor en HE-111 maskin havarerte
den 1. juni 1940 (til venstre). I dag finnes det fortsatt rester etter
havaristen. Foto: NØFMF Arkiv

Malmplassen Gjestegård
Telefon 62 49 63 05
www.malmplassen.no
NØFMF kan også arrangere turer etter ønske
Vi legger gjerne opp et opplegg for enkeltpersoner,
lag, foreninger, skoleklasser og bedrifter. Ta kontakt
med oss i god tid for utarbeidelse av turopplegg.

Forsidebildet viser JU-52 maskinen rett etter havariet i
1942 ved Øverlihøgda på Ringebufjellet. Til venstre er
vraket avbildet slik det ser ut i dag. Foto: NØFMF Arkiv

