
Referat 
Anleggskommiteen i NLF 

 

Tid: 25/4-2019 kl 1730 

 

Sted: NLFs kontor i Møllergata 

 

Innkalte deltakere  

Frode Graff (FG)  HG/PG/SR (ikke tilstede) 

Pål S Vindfallet (PV)  Mikro 

Morten Haave (MH)  Modell (ikke tilstede) 

Arild Solbakken (MS) Ballong 

Ramsy Suleiman (RS) Fallskjerm 

Ulf Bjørtomt (UB)  Motor 

Håvard Gangsås (HG) Seilfly (på telefon) 

John Eirik Laupsa (JEL)  NLF 

Jon Gunnar Wold (JGW) NLF (meldt forfall) 

Lars Øyno   (LØ)  Leder, referent 

 

 

 

 Agenda: 

1. Matservering 

2. Referat fra forrige møte       

3. Spesifikke anlegg: 

a. Rygge flyplass 

b. Hamar flyplass 

c. Vågå HG/PG riksanlegg 

d. Andre innmeldte 

4. GodeIdrettsanlegg.no   Kan denne siden bedre tjene oss? 

5. Spillemiddelsbestemmelsene – høringssvar -prosess 

6. Innkommende saker fra medlemmene 

7. Innkommende saker fra administrasjonen 

8. Tidspunkt nytt møte 
 

 

  



1. Matservering 

Takk til NLF. Pølser denne gangen. Gruppa håper på Thai-mat neste gang 😊 

 

2. Referat fra forrige møte 

Referatet ble godkjent uten anmerkninger. 

 

3. Spesifikke anlegg: 

 

a. Rygge flyplass 

Her er man kommet videre. PPR er tatt over av tårnet, var håndtert av 

Forsvaret tidligere, dette fungerte dårlig. Videre er det nå nesten ferdigstilt 

port. Statsråden skal flys fra Rygge 6/5, med ordføreren tilstede. Dette 

forventes å være i orden på dette tidspunktet. 

 

b. Hamar flyplass: Her har det blitt et lite politisk flertall for flyplassen. Man 

arbeider videre med prosessen å få svingt flere politikere over på ja-siden. 

Optimismen er tilbake! 

 

c. Vågå HG/PG riksanlegg. Man venter på forsikringsoppgjøret. Når dette er 

på plass, kan arbeidet med å planlegge utbedring starte. Det vurderes å lage 

en «tom» første etasje som tåler flom, og etablere andre etasje som 

permanent innredet. Ramsy vil se på dette etter sommeren når neste fase 

starter. 

  

d. Starmoen: opp-pussing av internat. Anbud er levert. Papirer oversendes 

Ramsy for QC. 

 

e. Gardermoen: VFR-trafikk stenges i helger og netter i sommer fra mai til 

september pga arbeid med taksebanene. 

 

f. Eggemoen: Intet nytt. 

 

g. Kjeller: Graving vil foretas ifbm grunnundersøkelse. Man forventer små 

regularitets-hindringer, mesteparten av arbeidet vil foretas utenfor 

områdene der flyene opererer. 

 

4. GodeIdrettsanlegg.no   Kan denne siden bedre tjene oss?  

Modellfly har glimrende sider her, med gode manualer for mye av aktiviteten. 

Temmelig mye av materialet kan trolig brukes også for de øvrige 

luftsportsgrenene. Man besluttet at det var ønskelig at også de øvrige grenene fikk 

slike sider. Jon Gunnar Wold (JGW, ikke tilstede på møtet) hadde laget 

modellflysidene. Man besluttet å ta dette opp på neste møte, der JGW gis oppdrag 

å lage noe tilsvarende for de øvrige grenene, og der bidrag fra øvrige deltakere 

besluttes. Man vil da også vedta en tidsplan for dette arbeidet videre. 

  

5. Spillemiddelsbestemmelsene – høringssvar -prosess. Dette var en prosess der man 

avdekket svakheter i kvalitetssikringsarbeidet ifb innsending av materiale til 

høringer. Liten skade skjedd, men god læring som sikrer at høringer blir besvart i 

rett tid. 

 



6. Innkommende saker fra medlemmene: 

 

a. Bjorli / Lesja vurderer å bygge overnattingsbygg og helikopterhangar. 

Dette planlegges betalt fra klubbens midler. Man oppfordrer klubben til å 

vurdere tippemiddeltilskudd. Ramsy følger opp. 

 

b. Komiteen bør bli bedre kjent blant medlemmene for å sikre tilgang på 

saker. Vedtak: 

 

i. Lars Ø skriver et innlegg til fagbladene som orienterer om komiteen 

og oppfordrer medlemmer til å sende inn saker.  

 

ii. NLFs epostsystem anvendes til å varsle fra til klubbledere i forkant 

av anleggskomitemøter. Ansvarlig: JGW 

 

7. Innkommende saker fra administrasjonen: Ingen 

       

8. Neste møte blir 15/8 kl på Starmoen. 

 


