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Velkommen til IDA Fly

Fly
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Velkommen

IDA Fly
IDA Fly er et stærkt fagligt netværk for folk, der beskæftiger sig med drift og
vedligeholdelse, projektering og konstruktion indenfor luft- og rumfart.

Bag IDA Fly står en stærk bestyrelse af frivillige, bredt sammensat af piloter,
branchefolk og andre. Bestyrelsen arbejder for at fremme viden om det aero-
nautiske- og rumfartstekniske område, og sætter retningen for netværkets
arbejde og udbud af aktiviteter og materialer.

I IDA Fly udveksles erfaringer og skabes kontakter mellem medarbejdere fra 
luftfartsselskaber, Flyvevåbnet, luftfartsmyndigheder, firmaer og andre flyve-
interesserede.

Vi arbejder for at højne interessen for at opbygge ekspertise og kendskab til de 
aeronautiske- og rumfartstekniske områder.
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Vi tilbyder

Arrangementer
Arrangementer af høj faglig kvalitet, drevet af frivillige 
medlemmer

Netværk
Et netværk for dig, der til daglig arbejder med luft-
eller rumfart

Viden
Viden der virker indenfor luft- og rumfart – foredrag,
konferencer, publikationer og ekskursioner

Erfaringsudveksling og innovation
Udbygning af det ingeniørfaglige vidensniveau på luft-
og rumfartsområdet – erfaringsudveksling og innovation
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Foredrag og seminarer
IDA Fly arrangerer foredrag, seminarer, virksomhedsbesøg og konferencer. 
Medlemmerne er meget velkomne til at komme med forslag til fremtidige 
arrangementer og samarbejder med relevante organisationer og 
virksomheder.

  Arrangementer opdateres løbende på ida.dk/arrangementer
-
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o
Bliv medlem

IDA Fly er for...
Er du ingeniør, ingeniørstuderende, arbejder med luft- eller rumfart 
eller blot er interesseret i luft- eller rumfart kan du være medlem af 
IDA Fly. 

Som medlem af IDA Fly får du rig lejlighed til at holde dig ajour med
udviklingen inden for det aeronautiske- og rumfarttekniske område.
Du møder ligesindede med samme faglige interesse som dig selv.

  Tilmelding via vores hjemmeside ida.dk/fly

Årskontingent
IDA-medlem  Gratis
Gæstemedlem (ikke IDA-medlem) 500 kr.
Firmamedlem (virksomhed/institution)  1.000 kr.
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o
Se mere 

på ida.dk/fly
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