
Agenda 
Anleggskommiteen i NLF 

 

Tid: 08/3-2021 kl 1900 

 

Sted: Teams videokonferanse 

 

Innkalte deltakere  

Frode Graff (FG)  HG/PG/SR 

Pål S Vindfallet (PV) Sportsfly 

Atle Klungrehaug (AK) Modell 

Arild Solbakken (MS) Ballong 

Ramsy Suleiman (RS) Fallskjerm 

Ulf Bjørtomt (UB) Motor 

Håvard Gangsås (HG) Seilfly  

Jon Gunnar Wold (JGW)NLF 

John Eirik Laupsa (JEL) NLF 

Jan Lilleby (JL)  NLF 

Lars Øyno   (LØ)  Leder, referent 

 

Oppmøtte deltakere  

Frode Graff (FG)   

Atle Klungrehaug (AK)  

Arild Solbakken (MS)  

Ulf Bjørtomt (UB)   

Håvard Gangsås (HG)   

John Eirik Laupsa (JEL)  

Lars Øyno   (LØ)   

 

 

 

 

 

 

 Agenda: 

1. Godkjenning av agenda og innkalling     LØ 

2. Referat fra forrige møte       LØ  

3. Uttalelse om spillemidler       LØ 

4. Kartlegging av NLFs anlegg.      JL/JEL 

5. Orientering fra Fallskjerm vedr. tilstanden på noe av  

bygningsmassen. -Ref. tilsendt takstdokument.    JEL 

6. Innkommende saker fra medlemmene     Alle 

7. Innkommende saker fra administrasjonen    JGW/JEL 

8. Tidspunkt nytt møte       Alle 
 

 

 



 

1. Godkjenning av agenda og innkalling: Godkjent 

     

2. Referat fra forrige møte. Ble gjennomgått og godkjent 

         

3. Uttalelse om spillemidler. Orienteringssak. Dette kom litt for sent til at kommiteen 

kunne ha noen innflytelse, men komiteen var tilfreds med forslaget fra idrettsstyret 

slik det forelå, så det er uproblematisk. 

For luftsportsanlegg er forslaget til satser uendret fra tidligere år. Disse er: 

 

 
        

4. Kartlegging av NLFs anlegg.  

Her var man ikke kommet i gang med arbeidet. Planen var at hver av 

seksjonsrepresentantene skulle kontakte sine kontaktpunkter på flyplasser/anlegg 

og spørre 5 ferdiglagde spørsmål som kartlegger status på flyplassen. Svarene vil 

gi flyplassen en «karakter» som indikerer hvor sikker flyplassens fremtid er.  

Følgende ble besluttet: 

• Fallskjerm, seilfly, sportsfly og motorflyrepresentantene ihht kolonne A 

ringer flyplassansvarlig og spør følgende spørsmål: 
I hvor stor grad opplever flyklubben at det er 
unødvendige restriksjoner på flyplassen? 

I hvor stor grad er flyplassen truet av 
reguleringsendringer? 

I hvor stor opplever du at motstanden mot 
flyplassen er blant kommunens befolkning? 

I hvor stor grad har flyplassen motstand fra 
lokalpolitikerne? 

I hvor stor grad får flyplassen naboklager i 
løpet av ett år? 

Svarene legges i kolonne I 

 

• Hang og paraglider (FG) ringer de to håndfulle kontaktpersonene for 

aktivitetessteder der det er investert penger og etablert en viktig aktivitet. 

Samme spørsmål som over stilles 

• Modellrepresentanten (AK) samarbeider med JGW, og stiller samme 

spørsmål til ansvarlig for de klubbdrevne modellflyplassene. 

 

Frist for spørsmålsrunden: 9/4  

Regnearket med spørsmålene, data og adresser finner dere her:  se listen .   

 

  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IgdB1iZ0WJ6m1mmAoQ1rLeNG3boOTbFOswyufpurdXA/edit#gid=0


Resultatene vil brukes til flere formål: 

• Skaffe internt i NLF en oversikt over truede anlegg, og gjøre NLF mer 

forberedt om problemer oppstår. 

 

• Vedlikeholde en liste som også kan brukes til andre formål innen NLF, f.eks til 

luftromsformål eller PR. 

 

• Øke kontakt, tillit og kommunikasjon mellom grasrota i våre klubber og 

anleggskomiteen i NLF. 

 

• Skaffe data til input til anleggsdatabase for idretten som krevet fra 

Kulturdepartementet (se brev sendt ut som sakspapir i forkant av møtet) 

      

5. Orientering fra Fallskjerm vedr. tilstanden på noe av  

bygningsmassen. -Ref. tilsendt takstdokument for anlegget på Østre Æra. 

  

 Det er sopp og råte i gulv og fundament. Store skader, utbedring anslås til rundt 

5 mill NOK. Seksjonen vurderer videre planer for anlegget, samt hvor mye av 

utbedringsarbeidet som vil kunne finansieres av tippemidler. Det kan synes som om 

det var dårlig arbeid i utgangspunktet, og at skadene ikke skyldes manglende 

vedlikehold. Løsningen er muligens å ståpe en betongsåle som skjermer 

bygningsmassen mot fuktinnsig nedenfra. 

Det er trolig at kommitteen vil bli involvert på et senere stadium. 

 

    

6. Innkommende saker fra medlemmene:  

Mulighet for å drive kommersiell aktivitet på anleggene finansiert av tippemidler 

ble diskutert. HG følger opp undersøkelsene med leder for seilflyseksjonen. 

      

7. Innkommende saker fra administrasjonen: 

Ingen 

     

8. Tidspunkt nytt møte: Neste møte avholdes 10/5, trolig på Teams. Dette avklares 

minst en uke i forkant. 

 

Møtet avsluttet 2000. Lars Øyno         
 


