
Referat 
Anleggskommiteen i NLF 

 

Tid: 10/5-2021 kl 1900 

 

Sted: Teams videokonferanse 

 

Innkalte deltakere  

Frode Graff (FG)  HG/PG/SR 

Pål S Vindfallet (PV)  Mikro 

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)  HG/PG/SR 

Pål S Vindfallet (PV)  Mikro 

Atle Klungrehaug (AK) Modell 

Arild Solbakken (MS) Ballong 

Ulf Bjørtomt (UB)  Motor 

Håvard Gangsås (HG) Seilfly  

John Eirik Laupsa (JEL) NLF 

Lars Øyno   (LØ) Leder, referent 

 

 

 

 

 

 

 

 Agenda: 

1. Godkjenning av agenda og innkalling     LØ 

2. Referat fra forrige møte       LØ  

3. Kartlegging av NLFs anlegg.      JL/JEL 

4. NLFs innspill til NIFs anleggspolitiske plan.     JEL 

5. Innkommende saker fra medlemmene     Alle 

6. Innkommende saker fra administrasjonen    JEL 

7. Tidspunkt nytt møte       Alle 

  



1. Godkjenning av agenda og innkalling      

Ble godkjent. 

 

2. Referat fra forrige møte: 

Referatet fra forrige møte 8/3 ble gjennomgått og godkjent.   

      

3. Kartlegging av NLFs anlegg. 

Her var det gjort en formidabel jobb av flere representanter. Spesielt PV og HG 

hadde gjort en stor jobb med å kontakte flyplassene på sin liste. Stian Kultorp har 

stått for Motorfly sine resultater, og JGW har stått for modellfly sine resultater. For 

disse to seksjonene, samt fallskjerm, gjenstår fortsatt noe arbeid. Takk til alle for 

godt arbeid! 

HG/PG-seksjonen fant spørsmålene ikke relevante, og har avventet prosessen 

 

Plan for videre arbeid: 

a. PV: Ringer de få gjenværende merket rødt og blått på lista for å fullføre. 

b. Stian Kulltorp ringer de resterende for Motorfly. JEL purrer og 

koordinerer. 

c. AK koordinererer med JGW, og ringer de resterende på modellfly sin liste 

etter 25/5. 

d. HG ringer de resterende på fallskjerm sin liste etter å ha samordnet med 

RS. 

e. AK tar saken tilbake til sin seksjon, og avklarer om andre spørsmål er 

relevante, evnt om HG/PG skal holdes utenfor undersøkelsen. 

       

4. NLFs innspill til NIFs anleggspolitiske plan.  

Innspillet fra NLF til NIF ble gjennomgått. Kommitteen mener det er et godt arbeid 

som er gjort av administrasjonen, og hadde ingen forslag til endringer/forbedringer. 

 

5. Innkommende saker fra medlemmene. 

Ingen. 

      

6. Innkommende saker fra administrasjonen 

Siden Luftsportstinget er flyttet til oktober 2021, ønskes det at kommitteenee sitter 

frem til 31/3-2022, og ikke frem til 31/12 2021, slik det ville vært med 

normaltidspunkt for Tinget. Kommitteeen godtok denne utsettelsen, og aksepterte å 

sitte frem til 31/3 2021. 

     

7. Tidspunkt nytt møte. 

Neste møte blir 19/8, enten fysisk på Starmoen kl 1730 eller på Teams kl 1900. 

Beskjed om møteform/sted sendes ut senest 5/8. 

 

Møtet hevet 2000.  Lars Øyno (referent)      

  

 

 
 

 

 


