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Venneforeningen Kjeller Aerodrome 

 

Styrets beretning 2010 

Venneforeningen Kjeller Aerodrome, Kjellervenner, ble stiftet 6. mars 2008.  

Hensikten var å danne et forum for å bevare og utvikle Kjeller Flyplass for alle 
som er interessert i fly og flyhistorien på Kjeller.  

Styret har i 2010 bestått av Frøydis Ulvin, leder, Kjell Strømseng , kasserer, 

samt styremedlemmene Jonn Bekkevold og Morten Agerup Myhr. Styret har to 
varamedlemmer; Bjørn Fredriksen og Carl-Georg Opaker. 

Venneforeningen Kjeller Aerodrome har pr 31.12.2010 29 betalende 

medlemmer. 

Aktiviteter 2010: 

Styrearbeid 

Det har vært holdt 3 styremøter gjennom året. I tillegg har styret hatt 
kontakter via e-post om konkrete saker under veis. 

Styret har hovedsakelig arbeidet med å forberede medlemsmøter, delta i 
aktiviteter som forberedelse til 100årsjubileet på Kjeller i 2012 og gitt 

informasjon om ulike aktiviteter på Kjeller. 

Medlemsmøter  
Det er holdt 3 medlemsmøter i KFFs lokaler på Kjeller.  
28. januar: Flyfabrikken på Kjeller v/ Tore Blikom  

25. mars: Framtid og luftfart v/ Roger Axelsson  
28. oktober: Bilder fra Kjellers historie v/ Bjørn Fredriksen, Tore Blikom m.fl 

I tillegg til foredrag, har medlemsmøtene plass for sosialt samvær med 
utveksling av historier knyttet til fly og Kjeller flyplass. Det er, som tidligere år, 

enkel servering på medlemsmøtene.  
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Medlemsmøtene annonseres på www.romerike.no, i Romerikes blad og via 
medlemsinformasjon til Kjellervenner med e-post. 

Dokumentasjon av historien på Kjeller 
Kjellervenner v/ Frøydis Ulvin og Jonn Bekkevold deltar i arbeid med å skrive 

småflyhavnas historie for jubileet i 2012.  

Det er igangsatt et større arbeid med å intervjue veteraner i Kjellermiljøet om 

historien slik hver enkelt kjenner den.  Tanken er at dette skal resultere i en 
bok som dokumenterer Kjellers historie i 100 år med særlig fokus på den sivile 

historien. Intervjuene tas opp på video slik at  materialet også kan benyttes i 
en eventuell filmatisert historieframstilling. Pål Oksvang og Lars Brede 
Grøndahl en ressurspersoner i dette arbeidet. 

Kjeller 2012 

KFFs leder, Ivar Gjetnes, er også leder for Forsvarets prosjekt Kjeller 2012.  
Kjellervenner har vært i møter med Gjetnes for å samtale om Kjeller 2012 – og 
tanker om jubileet.  

 
Kjellervenner har gitt skriftlige innspill til Ivar Gjetnes om dette, og Gjetnes 

har informert omjubileumsplaner på medlemsmøte i Kjellervenner. 
 
Kjellerdagen 2010 – 21. september 

Tirsdag 21.september var det 98 år siden den første flyvning fra Kjeller 
flyplass. I samarbeid med foreningene som har tilhold på Kjeller, ble  fly, 

piloter, flyelever og andre interesserte på småflyhavna samlet til fotografering 
fra helikopter.   

Det ble et fantastisk skue med ca 50 fly stilt opp sammen med hundrevis av 
mennesker med tilhørighet på Kjeller flyplass.  Pål Oksvang var primus motor 

for denne samlingen som vi håper kan bli en tradisjon.  Lars Brede Grøndahl 
sørget for flotte bilder fra arrangementet som også ble dekket av Romerikes 
Blad.   

Kjellervenners bod – en miljøskaper på Kjeller flyplass 

Kjellervenner hadde flere åpne lørdager på Kjeller flyplass i mai/juni 2010. Det  
er god  interesse for Kjellervenners bod med salg av is, vafler, kaffe og brus. 
De besøkende får informasjon om Kjellervenner i form av en enkel brosjyre og 

en oversikt over fly på Kjeller, utarbeidet av KAS. 
 

Carl-Georg Opaker har bygget egen bod til bruk for slike arrangementer. Han 
har også besørget bannere som annonserer Kjellervenner med fly fra Kjeller. 
Kjellervenners  ”Roll up” benyttes som blikkfang. 

 
Utfordringen med å være en slik miljøskaper på Kjeller flyplass, er at det 

krever personer som kan påta seg å være på Kjeller slike dager. 
 
Kjellervenner på Jarlsberg 

Kjellervenner deltok med bod på Jarlsberg flyplass 15. august. 
Hensikten var først og fremst å profilere Kjeller flyplass.  

 
Dugnad  
Småflyhavna trenger årlig vårpuss. Dugnaden 2010 ble holdt tirsdag 27. 

april kl 17:00. Kjellervenner inviterte medlemmene til å være med på en 
ettermiddagsdugnad for å sette uteområdet i god stand. Det var ikke så mange 

som møtte, men de 5 som engasjerte seg, hadde en hyggelig ettermiddag som 
gav resultater i form av en søppelfri flyplass, hyggelig samvær og flytitting. 

http://www.romerike.no/
http://www.kjellervenner.no/2010/04/18#a171
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Piper Tomahawk på sokkel  

Kjellervenners Piper Tomahawk som skal plasseres på sokkel foran inngangen 
til Småflyhavna ble ved hjelp av kjellervenners medlemmer pakket inn før 
vinteren i påvente avplassering og renovering i 2011.  

 
Det er opprettet en egen prosjektgruppe, ledet av Kjell Strømseng og Carl-

Georg Opaker. Arild Haugli har engasjert seg i arbeidet med å få flyet på 
sokkel i 2011. 
 

Medlemskontakt og informasjon  
www.kjellervenner.no gir informasjon om medlemsmøter, aktiviteter og annet 

som kan ha interesse for medlemmene.  

E-info er medlemsinformasjon om medlemsmøter, aktiviteter og annet som 

kan ha interesse for medlemmene. 8 informasjonsskriv er sendt betalende 
medlemmene med e-post. 

Annonsering av aktiviteter skjer gjennom nettstedet www.romerike.no, 
Skedsmo kommunes nettsider www.skedsmo.kommune.no og i Romerikes 

Blad på Foreningsnytt/Hva skjer; tidvis også som redaksjonelt stoff. 

Kjellervenner har egen side på nettstedet Facebook og finnes også på Twitter. 

Disse kanalene krever imidlertid tid og engasjement. For å få aktivitet der, er 
det nødvendig at enkeltmedlemmer engasjerer seg og tar i bruk disse sosiale 

mediene.. 

Kjellervenner v/ Frøydis Ulvin hadde et Leserinnlegg om Kjeller gård april 2010 

 
Økonomi:  

Medlemskontingenten utgjør kr 100 fra 29 betalende medlemmer. 
Venneforeningen Kjeller Aerodrome fikk kr. 3.000,- i administrasjonstilskudd 
fra Skedsmo kommune.  

Inntekter etter virksomhet med Kjellervenners bod ble i 2010 kr. 3.200,- 
 

Regnskapet viser et overskudd på kr. 704,- 

 
 

Styret for Venneforeningen Kjeller Aerodrome 
Kjeller 24. mars 2011. 

___________________   ___________________ 

Frøydis Ulvin, leder    Kjell Strømseng, kasserer 

 

__________________   ___________________ 

Jonn Bekkevold, styremedlem  Morten Agerup Myhr, styremedlem 

http://www.kjellervenner.no/
http://www.romerike.no/
http://www.skedsmo.kommune.no/

