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HVEM ER VI?
WoN ble stiftet i 1985 og har i dag ca. 300 medlemmer.
Vår viktigste oppgave er å holde Warbirds (eldre militærfly) luftdyktige.
Foreningen eier ingen fly, men medlemmene eier og/eller opererer:
• Hawker Hunter T.7A
• DeHavilland Vampire FB.6
• DeHavilland Tiger Moth
• Fairchild PT-19 Cornell
• North American T-6 Harvard
• Max Holste M.H. 1521 Broussard
• Piper L-4J Grasshopper
• Piper L-18 Army Cub
• Casa Jungmann
• Saab 91B Safir
• 2 Yak-52
• Cessna L-19 Birddog
• DeHavilland Chipmunk.
De fleste av flyene har base på Torp og på Kjeller.
Søsterorganisasjon er DAKOTA NORWAY som fra sin base på Torp,
opererer en 1943-modell C-53 Dakota med fortid i 8th Air Force
og det finske luftforsvar.
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STØTT OSS I VÅRT ARBEID!
WoN utgir et blad/
newsletter, som kommer ut med en gang i
året. Hvert nummer av
bladet tar for seg et hiser eller har vært i bruk i
Norge.
Dette bladet blir sendt
til medlemmene, og blir
også solgt i vår “shop”.
WoN-shop selger i
tillegg til våre newslettere, t-skjorter, caps,
krus, tøymerker m.m.
I løpet av vinterhalvåret
arrangerer vi video
kvelder, der medlemmene samles for litt sosialt samvær. Disse kveldene har de siste årene blitt
utstillingshallen.
Hver høst arrangerer WoN sitt årlige Fly-in i samarbeid med Flysamlingen på
WoN er sterkt engasjert i byggingen av en kopi av Sopwith Baby. Sopwith Baby er et enseters
en orginal Clerget roterende stjernemotor.
Dette er et prosjekt som er typisk for hva WoN ønsker å jobbe for.
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