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Første fly landet - på Engeløy Flyplass,
Sist torsdag landet de første flyene på Engeløy Flyplass, Grådussan.
Det var i forbindelse med årsmøtet i Steigen Luftsportsforening at
skolesjefen i Bodø flyklubb, Bjørn Skogøy, bad om tillatelse til å
lande.
Av Bjørn Erik Stemland

Harald Elvik ønsker Bjørn Skogøy, skolesjef i Bodø Flyklubb, velkommen. Til
høyre sitter en stolt Per Lind. Han ble den første til å lande på den
halvferdige flystripa. Foto: Marit Schrøder Elvik
Like før årsmøtet kom Trond Isaksen med
veihøvel for å planere banen, som etterpå
ble tromlet for å få fastest og jevnest
mulig dekke. Som vi ser av ett av bildene
Marit Schrøder Elvik tok, var den ene
traktoren knapt kommet av banen før det
første flyet gikk inn for landing.
Foto: Marit Schrøder Elvik

En drøm blir oppfylt
Marit forteller at hun var litt skeptisk da
mannen Harald lanserte planene om å
bygge flyplass, men nå er hun blitt mer
entusiastisk, og hun er overrasket over
hvor flink han har vært til å få folk med
seg til å jobbe dugnad – også folk som i
utgangspunktet ikke er interessert i
luftsport!

Foto: Marit Schrøder Elvik

Men da Per Lind fra Saltdal Mikroklubb
landet med sitt fly, ble nok Harald en
smule skuffet. Kanskje følte han seg litt
snytt, for han hadde tidligere sagt at ”jeg
skal være den første som lander på
flyplassen!” Men nå har iallfall flyplassen
vist at den duger!
To fly til landet, og alle flygerne skrøt av
den fine banen og det faste dekket. Selv
om det var ganske kraftig vind denne
torsdagen, var det ikke tegn til turbulens.
Det ble til og med antydet at flyplassen
kunne måle seg med noen av
småflyplassene som Widerøe trafikkerer! I
alt var det 8 personer som kom luftveien
til møtet i luftsportsforeningen.

Flyplassen i Grådussan på
Engeløya.
Foto: Bjørn Erik Stamland
annonse

Det gjenstår ennå mye dugnadsarbeid –
blant annet med å blande jord i
kalksanden på banen slik at gressrøttene
får skikkelig feste. Banen skal nemlig få en ordentlig grønn og fast gresstripe
når den står ferdig.
På årsmøtet ble Magnus Skogmo valgt som leder og Harald Elvik som
nestleder.
Bjørn Erik Stemland
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