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Administrasjonen:
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Nedre Romerike Flyklubb, Veteranflygruppen (NRF/V) er arrangør av det årlige
arrangementet «Kjeller flydag». Planen var å arrangere tidlig i juni 2021, men
pandemisituasjonen tilsier at sannsynligheten for at arrangementet må avlyses er stor.
En flytting til høsten vil øke sannsynligheten for at arrangementet kan gjennomføres.
NRF/V ser at helgen 28. og 29. august synes som eneste mulighet og har tatt opp dialogen
med NLF på bakgrunn av at samme helg er «Luftsportens dag 2021» satt i kalenderen.
NLFs president og generalsekretær har besluttet at saken om mulig endring av dato for det
landsomfattende NLF-arrangementet «Luftsportens dag 2021» kan behandles av forbundets
ledergruppe.
Generalsekretæren har også tatt opp spørsmålet i forbundets administrasjon og det ble der
gitt en enstemmig støtte til å fremme forslaget vedr. «Luftsportens dag 2021» som
fremlegges for ledergruppen.
---------------Protokollen fra ledergruppens møte 2020 05 ble tatt til etterretning av Luftsportstyret på
møte 2021 01, den 4. januar.
-------------Sak L-01/21 Endring av opprinnelig dato bestemt for «Luftsportens dag 2021»
Som kjent arrangeres tidlig i juni hvert år «Kjeller flydag». I 2020 ble
arrangementet nødvendigvis avlyst og arrangøren ser nå at det også synes
risikabelt å satse på arrangement før sommerferien i 2021.
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Kalenderen er tettpakket med arrangement på høsten, og eneste mulighet for
«Kjeller flydag» er samme helg som Luftsportstyret i i november bestemte for
«Luftsportens dag» på landsbasis og for alle aktiviteter i forbundet.
Forbundsstyrets beslutning var at «Luftsportens dag 2021» skal avholdes
lørdag 28. august.
I samråd med flydag-arrangøren foreslår generalsekretæren at «Kjeller
Flydag» avholdes lørdag 28. og at «Luftsportens dag» på de andre stedene i
landet avholdes på søndag 29. august.
I uformelle samtaler med Nedre Romerike Flyklubb, Veteranflygruppa har vi
sett på et konsept hvor NLF støtter fullt opp om lørdagens arrangementet på
Kjeller og at det legges til rette for at fly- og luftsportsentusiaster fra andre
steder reiser til Kjeller denne dagen. Arrangementene som skal avholdes
dagen etter rundt om i landet blir markedsført på Kjeller. Det skal også gjøres
en innsats for at de landsomfattende arrangementene på søndag blir omtalt i
media på lørdagen i forbindelse med dekningen av Kjeller-arrangementene.
Det legges også til rette for at flyene på Kjeller vil kunne besøke mange av de
andre arrangørstedene på søndagen.

Vedtak:

Ledergruppen vedtar at det landsomfattende arrangementet «Luftsportens
dag 2021» flyttes fra lørdag 28. august til søndag 29. august.
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