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Blæsten var hård under Airshowet, men det lykkedes alligevel nogle fly at gå på vingerne. 

Airshow i Stauning Lufthavn 

Tre hjemmeværnseskadriller støttede i weekenden Stauning Lufthavn under

afvikling af et airshow.

  

12-08-2014 - kl. 14:02

Af J. Christiansen

Vi startede fredag kl. 1800 med opstilling af telt i det skønneste vejr. Teltet blev indrettet

med forplejning/hvileområde i den ene halvdel, og kommandostation i den anden halvdel.

I midten blev der oprettet en hvervestand med tilhørende indgangsportal.

Distriktschefen kiggede forbi, netop som vi var begyndt på opstilling og var flink til at

hjælpe, både med opstilling af pumpeantenne, telt og komme med gode råd til opstilling

af portalen.

Kl. 2200 begyndte nattevagterne deres runderinger på lufthavnen for at holde øje med fly

og opstillet materiel indtil kl. 0800, hvor resten af personellet mødte ind til morgenbriefing

i hangaren.

Delingsfører Allan Pedersen satte herefter folk i gang med hhv. flightline security,

portvagt, sanitetsvagt og adgangskontrol jvf. vagtplanen.

Kraftig regn

Lørdagens vejr bød på kraftige regnbyer og hård vind, hvilket betød at de fleste af

airshowets flyninger desværre måtte aflyses, og det helt store publikum heller ikke mødte

op.

Omkring kl. 1430 blev vinden så voldsom, at vi valgte at nedlægge kommandostationen

i teltet og flytte den til føringskøretøjet. Selvom vejret viste sig fra sin værste side, var

Flyverhjemmeværnets personel ikke sådan at slå ud. Vagtpersonellet stod på deres poster

med godt humør.

Sidst på dagen klarede det lidt op, og Supermarine Spitfire valgte, trods blæsten, at gå på

vingerne og gav en flot opvisning, hvilket var dagens højdepunkt, og noget alle havde set

frem til.

Selvom airshowet blev en begrænset oplevelse for de betalende gæster, var det for os

hjemmeværnssoldater en god øvelse i oprettelse af feltflyveplads med, hvad dertil hører

af opgaver.

Stor tak skal lyde til alt personel, der hjalp med løsning af opgaven.

Se mere

Fotos fra Airshowet i

Stauning Lufthavn. Klik her.
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