Stor succes for BEL AIR i Lyngby
Tuesday, April 04, 2006 -

Pressemeddelelse

Lyngby Storcenter Airport koncept 1-2 april blev en succes. 630 pax fordelt på en EC
120 og en BELL 206.
Piloterne er Jesper Schmidt-Hansen JES og Christian G. Hansen BOW. Så vidt det
vides, er det en foreløbig passagerrekord i dansk helikopterflyvning på 2 dage…. F16
simulatoren havde fået forfald ….

Foto: Niels Løger der skriver - "Et billede fra søndag 2/4-2006, hvor min søn og jeg
fløj en dejlig tur fra Lyngby"

Med 4 dages varsel påtog Bel Air sig også at anskaffe og forestå simulatoren på
Lilletorv. (samarbejde med CenTex IT i Esbjerg, som havde skaffet dele på 2 dage).
Piloterner Per Erichsen PER og Thomas Jørgensen THO guidede de mange aspiranter
igennem deres første flyvelektion på kyndig vis.
Kunderne var mangfoldige – bl.a. briefer Jesper Schmidt-Hansen JES, et par fra
London, som havde booket en tur over CPH via Hotel Phoenix. Idet helikopterne blev
fanget af fronten lørdag eftermiddag – forblev helikopterne i Lyngby. De skulle ellers
have været fløjet til Roskilde EKRK. Pilot Martin Nørregaard TIN, arrangerede ”night

ellumination”, samt vagt – Lyngby havde fået deres egen Heliport!

Foto pilots.dk - klik på fotoet og se en video

Den mobile refueling station blev sat op af Lars Ørgaard ØRN - Fuelén blev leveret af
godkendt fragtmand fra EKRK. - Som ground crew hjalp Pia Nielsen PAN og Sabrina
Ørgaard SØR.
Statens Luftfartsvæsen SLV var på pletten fra om morgen ifm. Opsætning, idet
operationen havde en vis komplexibilitet og deraf også en interesse for dens sikre
afvikling. - Pr status mandag har der ikke været nogen klager til SLV over støjgener
etc.
Hele operationen blev styret af Flyvechef Kurt Johansen JOH (Chief).

Med venlig hilsen / Best regards
BEL AIR Helicopters ApS
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