Zone-Flylauget afholder Veteranflyvedag på Nyvang d.2. september. Kl.10 – 16.

Traditionen tro afholder Zonens Flylaug sin årlige sammenkomst på Nyvang med besøg af fly og piloter fra gamle dage. Ud
over at vi skal have ambulance flyet OY-DYZ i luften over Nyvangs områder, så kommer der gæster flyvende til pladsen. Det
er året store tilløbsstykke.
Som de tidligere år kommer der, ud over Zonens KZ-III, andre gamle fly som gæster pladsen på dagen. Her kan i korte træk
nævnes:
OY-ATI – KZ-VII
OY-DVE – KZ-III
OY-ABL – KZ-VII
OY-AVR – KZ-VII
OY-ECV – Piper L-4 Grasshopper
OY-AFG Piper L-4 Grasshopper
Også Ellehammers konstruktion fra 1909 bliver vist frem og startet op (Replika).

Ud over de kendte fly så håber vi også at der dukker et biplan op på dagen – en Stampe SV-4, som er et berømt træningsfly
som blev designet tilbage i 30’erne. Det bliver første gang den kommer til Nyvang Flyveplads, så den bliver ekstra
spændende at kigge på.

Alt afhænger naturligvis af vejret på dagen, men vi har bestilt i god tid, så vi håber at mange vil dukke op og glæde sig over
de smukke gamle flyvemaskiner i Nyvang.
Der vil være mulighed for at købe en pølse med brød og en sodavand til, mens man kigger op i himlen.
En vigtig ting ved flyvning er sikkerhed. Vi har fabrikeret nogle tidstypiske afspærringsdele, så publikum ikke løber ud på
flyvefeltet. Det udstyr glæder vi os til at tage i brug for første gang. Også en operationel VHF-radio bliver nu indviet, så
jordpersonalet og piloterne i flyene kan tale sammen – trådløst.

সহ

Er man interesseret i gamle flyvemaskiner, så er Zonens Fly-laug det rigtige sted at gå hen. VI mødes og flyver med de gamle
maskiner igennem hele sommerperioden. Kom og vær med – det koster ikke penge at være medlem af flylauget på Nyvang.
Skynd jer at melde jer ind.
Vi glæder og til at se jer alle sammen d. 2. september.

