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Styremøte i Seilflyseksjonen 20. februar 2022 
TEAMS 

Møte 02/22 
 

Møtet begynte kl 19:00 

 

Deltagere: Håvard Gangsås (møteleder) 

Trude Liavåg 

 Øystein Bjørklund (t.o.m sak 5) 

Martin Bjørnebekk 

Tora Lindqvist Tangen 

Sondre Bjørø 

Steinar Øksenholt (protokoll)  

 

 

Sak 11/22 Godkjenning protokoll fra styremøte 01/22 

 

Protokoll for styremøte 01/22 var utsendt i forkant 

 

Vedtak: 

Protokollen for styremøte 01/22 ble godkjent 

 

Sak 12/22 Regnskap 2021 og økonomirapport 04/2022 

 

Seilflystyret hadde blitt forelagt regnskapet for 2021 med alle føringer. Regnskapet er derimot 

ikke ferdig revidert hos revisor, men dette foreligger nå innen få dager. Resultatet viser et 

overskudd på 597.000, men hvor 500.000 av disse utgjør bidrag fra salg av ASK-21 LN-

GRA. Resultatet er dårligere enn budsjettert. Deler av forklaringen kan føres til økt 

strømkostnader hvor oktober, november og desember har medført tilleggskostnader på nær 

100.000kr. Deler av dette vil bli kompensert i 2022 fra strømmstøtteordningen. 

 

Økonomirapporten tatt ut for medio april viser en situasjon som er noe bedre enn året før, 

men hvor dette nok mest skyldes at forsikringene ble fakturert før påske i år 

 

Vedtak: 

Seilflystyret avventer revidert regnskap for 2021 og tok økonomirapport 04/22 

til etterretning. 

http://www.nlf.no/
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Sak 13/22       Hangarbygging på Starmoen 

 

Forrige seilflystyret initiert forberedelsene til ytterligere bygging av hangarplasser på 

Starmoen. Et forprosjekt bestående av representanter fra ORS, Elverum Flyklubb og piloter 

med interesse for hangarplass ble etablert og avleverte en prosjektrapport i november 2021. 

I forprosjektet er det kartlagt ulike hangaralternativer og det landet på en T-hangarløsning 

med i alt 6 plasser per bygg med mulighet for to like bygg i to-byggetrinn. I bygget er det da 

også muligheter for verksted og byggelokale/garasje/lager. 

Det er nå nødvendig å forelegge planpakken for Luftsportstyret og NLFs ledelse. Både for 

vedtak om igangsettelse og finansiering. Seilflystyret ønsker derfor å løfte dette som sak til 

neste forbundsstyremøte i mai. 

Vedtak: 

Seilflystyret besluttet å sende hangarsaken videre til Luftsportstyret. 

Seksjonsleder i samarbeid med administrasjon forbereder saken til 

oversendelse. 

 

Sak 14/22       Lånesøknad til seilflymateriellfondet 

 

Nome Flyklubb har søkt om låneopptak til refinishing av deres DG500 LN-GCB i 

seilflymateriellfondet med kr 200.000. Klubben ønsker en umiddelbar behandling og 

utbetaling i mai. Dette avviker fra standard statutter i fondet. Administrasjonen hadde 

forespurt NLFs ledelse om mulighet for å avvike fra dette og hadde fått bekreftet at dette var 

ok. 

 

Seilflystyret opplever nå for annen gang på kort tid at klubber søker om finansering etter at 

refinishingen er gjennomført. Styret vil oppfordre klubben til å ligge i forkant med 

planlegging av finansiering. Dette gir også mer fleksibilitet i søknader til 

seilflymateriellfondet og at disse behandles med utgangspunkt i gitte statutter. 

 

Vedtak: 

Styret innvilget et lån på kr 200.000 til Nome Flyklubb for refinishing av 

DG500 LN-GCB med første prioritets pant registret på flyet. 

Vedtaket oversendes NLF ved generalsekretær for godkjenning innen klubbens 

tilskrives med lånetilsagn. 

 

Sak 15/22 Innsettelse av utvalgsledere 

 

Seksjonens utvalg, delegater og representasjon i NLFs fagkomiteer er i perioden frem til 

31/12-2023 som følger: 

 

Fagutvalg med leder 2021-2023: 

Sikkerhet og Utdanning Svein Larssen 

Uttak og konkurranse  Kristoffer Samuelsen 

Teknisk   Ståle Lien / Øyvind Sørgaard 
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Merke og rekord  Ingar Pedersen 

PR og rekrutering,   Arbeidet ledes sentralt fra Seilflystyret 

Luftrom (NLF sentralt) Jarle Mathisen 

Anlegg (NLF sentralt)  Håvard Gangsås 

Miljø     Tom Erik Hole 

Historisk    Ivaretas sentralt fra Seilflystyret inntil videre 

ORS anleggsutvalg  Steinar Øksenholt (adm) Martin Bjørnebekk (styre)  

                                                Arne Gjelten (EFK), Geir Anseth (GSFK) 

Ungdomsutvalget  Tora Lindqvist Tangen (seksjon og sentralt) 

Jentenettverk   Merete Saglien 

Internasjonale delegater 2021-2023 

IGC    Lars Rune Bjørnevik 

EGU    Steinar Øksenholt (Arild Solbakken, EGU president) 

OSTIV    Svein Larssen 

 

Vedtak: 

Seilflystyret vedtok overstående sammensetting av utvalg med ledere. 

Utvalgene konstituerer seg selv med ansvar lagt til leder ihht mandatet 

 

Sak 16/22 Seilflykonferansen - programkomite 

 

Helgen 7.-9. oktober er det en ny Seilflykonferanse. Også denne gangen samles vi på Klanten 

og Storefjell. Hotellet er kontaktet for reservasjon. 

Seilflystyret ønsket å sette ned en programkomite som kan jobbe med å fylle helgen med gode 

innslag under parolen «til inspirasjon» 

 

Vedtak: 

Seilflystyret nedsatte en komite bestående av Steinar, Sondre, Martin, Tora og 

Trude. Steinar kaller inn til første møte innen 1-2 uker. 

 

Sak 17/22 Sikkerhetskampanje - Luftrom 

 

Seilflystyret har tidligere besluttet å fokusere på luftrom i en sikkerhetskampanje for 2022. det 

er naturlig å gå i et samarbeid med Sikkerhet og utdanningsutvalget (SU) i dette arbeidet. 

 

Vedtak: 

Seilflystyret besluttet at seksjonsleder og administrasjon tar et oppstartsmøte 

med leder av SU, Svein Larssen 

 

Sak 18/22 Orientering om avtaler med Elverum Flyklubb 

 

Se også sak 7/22. Seksjonsleder og administrasjon har nå hatt et møte med NLFs ledelse ved 

gen.sek og president. Det ble der besluttet å løft saken opp på forbundsnivå og gjennomføre 

en befaring med initiel plan om å ha reviderte avtaler på plass høsten 2022. Det er videre 

avholdt et nytt møte med EFKs leder  
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Vedtak: 

Seilflystyret tok orienteringen til etterretning. 

 

Sak 19/22 Orientering om jordforbedring 

 

Arbeidet med jordforbedring på sydlige del av gressbanen på Starmoen nærmer seg oppstart. 

Vi har nå fått tilkjørt ca 600 tonn slam fra Elverum Kommune. Det var planlagt med 300 tonn 

fra VEAS i Oslo, men her må det ha oppstått en missforståelse. Bakdelen ved å få alt levert 

fra Elverum er at vi måtte kalke område selv. Dette ble utført på snøen slik at spredning, 

harving, tromling og såing kan utføres så snart telen slipper. 

Som spillemeiddelprosjekt må vi vurdere å slå sammen utbedring i nord og syd for å nå opp 

til 150.000 som minimum for slike prosjekter. 

 

Vedtak: 

Seilflystyret tok orienteringen til etterretning 

 

 

Sak 20/22 Orientering om sesongstart 2022 

 

Det har vært en fin sesongstart for seilflyaktiviteter både på Starmoen og i øvrige klubber. På 

Starmoen ble det ca 150 slep i påsken med blant annet besøk fra juniorer i Drammen FK. 

Det er ikke mottatt rapporter på alvorlige hendelser eller havarier. 

 

 

Vedtak: 

Seilflystyret tok orienteringen til etterretning 

 

 

Sak 21/22 NM Sportsklasse med Rookies 

 

I forlengelsen av forrige styres tiltak med rookiesflyging på NM Sportsklasse er det i år 

invitert til en egen to-seter og rookiesklasse. Intensjonen er å aktivere flere klubblag hvor de 

finnes materiell. Vi håper og tror dette kan skape interesse og ikke minst rekruttering av 

konkurransepiloter. Styret må ta stilling til om vi skal leie ut LN-GOR eller organisere et eget 

team rundt flyet 

 

Vedtak: 

Seilflystyret besluttet å leie ut LN-GOR til interesserte i 2022 

 

 

Møte avsluttet kl 20:30 

 

Neste møte: 

 

Teams 30. mai 2022 kl 19:00-21:00 


