
 

                     

                
        

 

 

Norges Luftsportforbund 
Møllergata 39, 0179 Oslo, Tlf.: +47 23 01 04 50, post@nlf.no www.nlf.no 

Bankgiro 5002 05 01577, Foretaksnr: 974 953552 MVA 

Styremøte i Seilflyseksjonen 25. mai 2021 
Digitalt møte på Zoom 

Møte 03/21 
 

Møtet begynte kl 18:35. 

 

Deltagere: Rebecca Hansen (møteleder) 

Johan Heggelund 

André Ebert 

Martin Bjørnebekk 

Sondre Bjørø 

Steinar Øksenholt (protokoll) 

 

Sak 22/21 Godkjenning av protokoll 02/21 

 

Protokoll 02/21 var utsendt på forhånd 

 

Vedtak: 

Protokollen for styremøte 02/21 ble godkjent 

 

Sak 23/21 Orientering om status for levering av DG1001 LN-GOR 

 

I henhold til kontraktene skal flyet leveres nå i mai 2021. I dialog med norsk agent og 

fabrikkene er vi varslet om en mindre forsinkelse, ca 14. dager. Tidligere i vår fikk vi også en 

endring fra Cobra, som ikke er i gang med produksjon og levering av glassfibertopper. Vi 

måtte derfor bytte til aluminiumstopp. Dette koster litt ekstra, men vi fikk også en grei rabatt 

for endring i siste liten. Henting i Tyskland under pandemi er fortsatt utfordrende. Steinar 

jobber derfor med en løsning hvor Hans Orth (tysk seilflyger som har besøkt Ole Reistad 

Senter i 25. år) henter fly og henger og setter dette på Kielbåten. Som følge av utsettelsen 

anser vi det lite sannsynlig at flyet er klart til NM Sportsklasse for «rookies». 

 

Vedtak: 

Styret tok orienteringen til etterretning. I og med at andelslaget LN-GAO 

planlegger egen deltakelse undersøker seksjonsleder med Gardermoen SFK 

om innleie av deres Duo til rookiene under NM Sportsklasse 

 

 

http://www.nlf.no/


   

 

 2 

Sak 24/21       Sentrale grunnkurs 2021 

 

I terminlisten har vi satt opp grunnkurs på Starmoen i perioden 3.-18. juli. I perioden skal det 

her tilbys opplæring til elever fra simulatorprosjektet. Her er det i utgangspunktet 4 elever 

som har tegnet seg for skoleflyging. Det er vider 3 interesserte elever i tillegg til dette. 

Instruktørsituasjonen for simulatorelevene er utfordret ved at en av instruktørene fortsatt ikke 

har fått gyldig SPL med FI(S) rettighet. Steinar har snakket med Even Orderdalen om 

instruksjon i perioden 11.-18. juli. 

 

Vedtak: 

S/NLFs styre besluttet i samråd med administrasjonen å gjennomføre 

grunnkurs fra 11.-18. juli hvor Even inngår som instruktør for de påmeldte 

elevene til ORS-grunnkurs. Seksjonsleder jobber videre med å skaffe 

instruktører til simulatorelevene. 

 

Sak 25/21       Gjennomføring av introduksjonshelg for simulatorelever  

 

Seksjonsleder orienterte om introduksjonshelgen for simulatorprosjektet. Kommende helg 

skal disse ha introduksjons og skolehelg på Starmoen. Vi har avtalt med Gardermoen SFK om 

å disponeres deres ASK-21 LN-GMI til dette. Markus Bjerkan er instruktør. Det kommer i 

utgangspunktet 4 elever og 3 ungdommer for introtur. 

Prosjektet dekker deler av årskortet for elevene (1500kr), loggbok (290kr), 2 slep til 600m 

(720kr), 3 introturere (1080kr), leie av ASK-21 i 2 dager (1700kr) samt kost og logi for 

instruktør. Det øvrige dekkes av elevene selv. 

 

Vedtak: 

Styret tok orienteringen til etterretning. 

 

 

Sak 26/21       Status for NM i klubb og åpenklasse 

 

Ved påmeldingsfristens utløp var det kun gyldig NM i åpenklassen. UKU besluttet da å 

arrangere Norgesmesterskap i åpenklassen og kansellere klubbkassen. Det vil gjøres 

vurdering av handikap for klubbfly uten vann som løftes opp i åpenklassen. Da dette ble 

publisert ser vi at flere i klubbklassen har trukket seg. Antall deltakere er da allikevel godt 

innenfor krave til 15 for utdeling av Kongepokalen. 

 

Vedtak: 

S/NLFs styre tok orienteringen til etterretning. Styret er godt tilfreds med at 

antall deltakere kvalifiserer for utdeling av Kongepokal i åpenklassen, men ser 

allikevel med bekymring på at så å si hele klubbklassen uteblir i år. 

 

Sak 27/21       NM acro for seilfly 

 

Saken har tidligere vært drøftet i styre. På et tidligere tidspunkt var det aktuelt å inkludere 

dette NM-et i NM-UKA i Sarpsborg, men også Bømoen og Voss FK har vært inn i bilde. 

Styret ønsket at arrangementet skulle forsøkes gjennomført på Geiteryggen i Skien som en 

test i forkant av NM-UKA 2022 hvor det er aktuelt å ha et felles acro-NM for motor og seil. 

Seksjonsleder har vært i dialog med flyplassledelsen som ønsker oss velkommen. Aktuell 
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helg er nå 10.-12. september og seksjonen er opptatt av å inkludere miljøene i Nome FK og 

Sandefjord SFK i arrangementet.  

 

Vedtak: 

S/NLFs styre besluttet å gjennomføre NM Acro med seilfly på Geiteryggen 

helgen 10.-12. september. 

 

 

Sak 28/21       Anleggsutvikling og rehabilitering på Starmoen 

 

Styret har tidligere signalisert at fortsatt anleggsutvikling og rehabilitering ved Starmoen er 

viktig for attraktivitet på senteret og flyplassen generelt. Seksjonsstyret starte en konkret 

utredning av muligheten for å bygge flere hangarplasser ved sin strategisamling i november. 

Det ble her rapportert på forrige styremøte. Her ble det også rapportert at det også dukket opp 

et initiativ fra Elverum flyklubb som har tatt rollen som koordinator i et 

hangarutviklingsprosjekt med John Amundgaard som leder. Prosjektet har hatt et 

oppstartsmøte og det innledende arbeidet konkluderer med at vi bør se mot en T-

hangarløsning. I løpet av høsten 2021 forventer vi å ha en prosjektanalyse og en skisse til 

løsning klart. Mulig byggestart kan da være våren 2022. 

 

Det viser seg også at gresskvaliteten på gressbanen spesielt i syd er svært dårlig etter flere 

sesonger med isbrann og tørke. I nord er det fortsatt svært ujevn, men forbedringer gjort 

høsten 2020 hjalp litt på det verste. ORS sitt anleggsutvalg jobber nå med å kartlegge og 

prosjektere forbedringer. I denne fasen vurdere tiltak fra de enkle med påkjøring av slam, 

harving og tilsåing til mer omfattende jordforbedring. I nord vil vi som et første tiltak vurdere 

vibrovalsing ved teleløsningen våren 2022. 

 

Vedtak: 

S/NLFs styre tok orienteringen til etterretning og avventer rapport fra 

prosjektgruppene både for hangarutbygging og rehabilitering av gressbanen. 

 

Sak 29/21       Budsjettarbeidet 

 

Styret har nå hat budsjettet for kommende periode på bordet de siste møtene. Sammen med 

utvikling og handlingsplanen skal dette danne rammen for kommende tingperiode i 

seksjonen. Seilflyseksjonen opplever at budsjettene blir trangere og trangere år for år og med 

mindre handlingsrom. Spesielt er den ordinære seksjonsdriften krevende å få i balanse så 

lenge medlemsinntektene er fallende. Kravet til de tjenester vi skal levere er stort sett de 

samme i dag som det var 10 og 15 år tilbake. Driften av Ole Reistad Senter har i nesten alle år 

gitt et godt overskudd og muligheter for å reinvestere i anlegget. Allikevel ser vi nå med 

større løft som internatet (2019-2020) og nå kommende prosjekter som hangarbygging, 

rehabilitering av gressbanen og reasfaltering av rullebane er krevende å finansiere. Legger vi 

til at også slepeflyet i nær fremtid vil kreve en større overhaling med motorbytte og 

dukarbeider, så står de store og dyre prosjektene i kø. På seilflysiden har vi nå gjort et løft ved 

å selge oss ut av eieransvaret for to ASK-21 (50% GBZ og 100% GRA) og erstattet disse med 

fabrikkny DG1001 Club Neo LN-GOR. 

 

Styret hadde denne gangen fokus på hvor ligger potensialet i økte inntekter og reduserte 

kostnader. Essensen i diskusjonen var at potensialet er størst til et positivt bidrag fra driften på 
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Ole Reistad Senter. Økt inntjening på 100-200.000 kan være mulig ved å se på nye markeder 

og kanskje spesielt innfor NLFs aktiviteter. På kostnadssiden var det vanskeligere å finne 

fokusområdet. Vi ser at pandemien har medført mindre reis- og møtekostnader og at dette i 

fremtiden kan redusere reisevirksomheten ved at vi deltar på møter digitalt der dette er mulig. 

 

Vedtak: 

S/NLFs styret anmoder at administrasjonen bearbeider utkastet til budsjett og 

fremlegger nytt utkast til møte i august. 

 

 

Møte avsluttet kl 21:00 

 

Neste møte: 

30. august 2021 kl 18:30-21:00 Zoom 


