
SOLA
FLYDAGEN
SOLA FLYSTASJON - 30. AUGUST 2014 - 10:00-16:00

www.sffk.org  |  www.facebook.com/flydagensola



VELKOMMEN TIL FLYDAGEN
Sola Flystasjon Flyklubb (SFFK) og Flyhistorisk 
Museum Sola (FMS) fyller begge 30 år i 2014. 
Dette vil vi markere med en flydag på Sola 
Flystasjon den 30 august klokka 10:00 – 16:00.

Vi har ikke ambisjoner om at dette skal bli 
et nytt Sola Airshow men legger opp til en 
flydag med familieprofil. Det blir utsilling av 
operative fly primært fra vår egen flyplass, fly 
fra flymuseet på sola og materiell og kjøretøyer 
fra krigshistorisk museum. Det blir selvsagt salg 
av brus og is og pølser, samt diverse annet som 
vanligvis selges på flystevner.

Vi vil naturligvis også oppleve fly i lufta. I tillegg 
til de vanlige flyplassbevegelsene legger vi 
opp til formasjonsflyging av safirene samt 
acroflyging med både lokale og tilreisende fly.

Vi ønsker publikum og deltagere en fortreffelig 
lørdag på Sola Flystasjon.

Med luftig hilsen! Espen Tjetland (SFFK) og Ole 
Johan Berg (FMS)

ADKOMST
Inngang skjer via hovedporten (militærvakta) på 
Sola Flystasjon. De som kommer med bil vil bli 
anvist parkering inne på området.

BILLETTPRISER
Fra fylte 16 år: kr 100
Ikke fylt 16 år: gratis
Militære i uniform: gratis

Vans RV-8
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KARTSKISSE OVER STEVNEOMRÅDET



AT-6 Harvard og DC-3 Dakota - Harvardene skal  fly display og Dakota Norway vil fly rundflyging. Billetter til 
DC-3 kan kjøpes på Dakota Norway sin stand.

Sola Mikroflyklubb med venner 
stiller ut et knippe forskjellige 
mikrofly.

Krigshistorisk museum stiller ut 
kjøretøy og effekter

Stavanger Brannbilklubb kommer 
med et knippe av sine restaurerte 
veteranbrannbiler

Vi får dessverre ikke se vår flotte, 
lokale Stearman i lufta i år, men 
den blir å se på static display.

Flyhistorisk Museum har et utvalg av sitt materiell på plass, både 
utendørs og inne i Hangar 2.

Forus RC klubb vil fly noen av 
sine jetmodeller hvis været er 
med oss. Det blir også utstilling 
av fly og utstyr.

T76M Slingsby Firefly er var 
et militært og sivilt skolefly. Nå 
brukes den til spinnforskning på 
Sola.

DELTAKERE OG UTSTILLERE



PROGRAM
10:00 Portene åpner - alle utstillinger åpne
10:00 - 12:00 Rundlyging med DC-3 og AT-6, RC modeller, rutefly
12:00 - 13:00 Flyprogram: Slingsby, SeaKing, Safir, RV-8, AT-6 formasjonsdisplay 

& acro
13:00 - 14:30 Rundflyging med DC-3
14:30 - 1530 Flyprogram: RV-8, AT-6, Slingsby, Safir
16:00 Portene lukkes

Sola Flystasjon Flyklubb (SFFK) ble stiftet 
i 1984 av Saab Safir entusiaster ved Sola 
Flystasjon. Klubben opererer fly av type Saab 
Safir og tilbyr Safir- og akroutsjekk til en 
konkuransedyktig pris. Det er også mulig å 
få fløyet en akro introduksjonstur med en av 
klubbens erfarne flygere.

Sola Flystasjon Flyklubb er medlem av Norsk 
Luftsportsforbund (NLF). Klubben har lokaler og 
hangar ved Sola Flystasjon som er den militære 
delen av Stavanger Lufthavn, Sola.

Flyhistorisk Museum Sola ble grunnlagt 
i 1984 av en gruppe flyentusiaster. I en 
verneverdig tyskerhangar fra andre verdenskrig 
stiller museet ut omkring 35 historiske fly. 
Museets utstilling inneholder klenodier fra 
andre verdenskrig, klassiske passasjerfly fra 
etterkrigstiden, samt samtlige jetjagere det 
norske luftforsvaret har operert i forkant av 
dagens F-16. 

Fra grunnleggelsen i 1984 frem til 
konsolideringen med Jærmuseet i 2012 ble 
museet utelukkende drevet gjennom frivillig 
dugnadsarbeid. Det frivillige dugnadsarbeidet 
står fremdeles meget sterkt i museet som holder 
til på den gamle Sjøflyhavnen i Sømmevågen, 
like ved Stavanger Lufthavn, Sola
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