
oneskole i Skien
sier Øivind Isdahl-Engh, som 
gir mye ros til daglig leder Tor 
Kristian Authen.

– Vi fikk en veldig fin sam-
stemmighet, sier han.

Authen er for tida i Spania, og 
er glad for å høre at dronesko-
len og Airwatch kommer til Ski-
en.

– Det er strålende og godt 
nytt for flyplassen, sier han. 
Authen som er pensjonist og 
daglig leder, har stått på lenge 
for å få dette til.

– Jeg har jobbet mye for dette, 
og en kan godt si at dette er en 
fjær i hatten for oss, sier han til 
TA.

– veldig bra
En annen som er veldig for-
nøyd er Terje Bakke, aktiv i 
Russian Warbirds of Norway, 
en av mange som står på for å 
skape liv på flyplassen.

– Det er veldig bra, nå blir det 
enda mer liv og aktivitet på Gei-
teryggen.

Det er han som har leid ut 
kontorlokaler til Airwatch, der 
som helikopterskolen tidligere 
holdt til.

– Vi kan tilby kontor, klasse-
rom og kantine. Alt er der, for-
teller han.

Derfor var Isdahl-Engh raskt 
enig etter befaringen i går.

– Det har tatt tid, men når en 
ser hva vi har fått her, kunne 
det ikke gått bedre, mener han.

Ikke minst er han fornøyd 
med prisen.

– Det er fint å møte idealister, 
som ikke krever så mye. Vi er 
fullstendig på bølgelengde, sier 
han.

– Vi må prøve å hjelpe hver-
andre, vi vil heller prøve å ska-
pe noe, sier Bakke. 

Og nå som det har blitt enig-
het. skjer ting fort. Allerede i 
uka etter påske, startes det opp 
med kurs og droneaktiviteter 
på Geiteryggen. Men formelt er 
starten 1. april for den nye eta-
bleringen på Geiteryggen.

glad: Daglig leder Tor Kristian Authen er glad for nyetableringen på Geiteryggen. Pensjonisten som 
driver flyplass på si har brukt mye tid på å få det til.

overTar: Droneskolen 
kommer inn i den tidligere 
helikopterskolen.

dronene kommer: Nå kommer dronene til Geiteryggen, men de er stort sett lydløse. Fra venstre: 
Sverre Westereng, Dan Rikart Isdahl-Engh og Rune Koppen. foTo: airwaTch


