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Sportsflystyret                      
 
Protokoll 2022-03 
 
15. september 2022, avholdt via Teams 
 
 
Styret:   Sigurd Brattetveit, leder  
   Stig Børrestuen, nestleder   
   Eva Therese Næss, styremedlem 
   Vegard Halden, styremedlem 
   Pål Vindfallet, styremedlem 
    
Utvalgsleder:  Kristian Fahlstrøm, Teknisk utvalg  
 
Referent:  Tom Bjerke, fag- og avdelingssjef   
 
 
Ikke med på møtet: Kristina Sara, styremedlem                                                                         

Jone R. Mathisen, styremedlem og ungdomsrepresentant                
Roger Holm, Operasjons- og utdanningsutvalget                              

Møtet satt kl. 18:00. Styret var beslutningsdyktig.  

 
Sak 22/11  Godkjenne innkalling 

 

Innkalling sendt ut i god tid.  

Vedtak: Innkalling godkjent.     

                                                                                                                                 

Sak 22/12          Ny 120 kg klasse?   

Det har kommet frem tanker/ønsker om en eventuell innføring av en ny klasse for sportsfly, 
under 120 kg. 

Vedtak:  Operasjons- og utdanningsutvalget vil legge fram noe skriftlig på dette 
området i løpet av kort tid.                    
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Sak 22/13          Kartlegging – hva ønsker klubbene av oss?   

Styret ønsker å komme i kontakt med klubbene for å kartlegge hva de 
ønsker av NLF/Sportsflyseksjonen. Man ser for seg at man kan koble seg opp 
via Teams opp mot klubbene når de f.eks avholder styremøter. Styret vil ta 
et initiativ til dette i løpet av høsten. De tilbakemeldinger som styret mottar 
vil man benytte som et grunnlag for styrets strategimøte i november. 

Vedtak:     Styret følger opp med informasjon til klubbene om dette.     

                

Sak 22/14          Omorganisering?   

Styret ønsker å se på hvordan man bedre kan utnytte ressursene i NLFs 
administrasjon, og vil med det ta kontakt med NLFs generalsekretær, samt 
motorflyseksjonen for å se om man kan trekke veksler på felles ressurser på 
det faglige og administrative området for de to seksjonene.  

Vedtak:     Styrets leder tar kontakt med NLFs generalsekretær i første omgang.                 

Sak 22/15          Regnskap - 2022  

Seksjonen ser ut til å kunne gå med noe mer underskudd enn det som var 
budsjettert i 2022. Mye kan tilskrives områder hvor man har vært nødt til å 
sette i gang et arbeide, som har medført økte kostnader, eksempelvis nytt 
sportsflyregister som er under utvikling.  

Vedtak:     Styret tok orienteringen til etterretning.                

Sak 22/16          Orienteringssaker   

Teknisk utvalg: Utvalget planlegger oppdateringsseminar i februar 2023, 
samt ser på muligheten for å avholde seminar for tekniske ledere i løpet av 
2023.  

Flytryggingsutvalget (FTU): Jobber med hendelser i OBSREG, et system som 
fungerer, men som også har noen utfordringer når det gjelder 
brukervennlighet. Det vil bli opprettet en ekspertgruppe, sammen med 
motorflymiljøet som skal se på brukererfaringer og eventuelle utfordringer 
med Rotax 912, da det har vært noen driftsforstyrrelser på disse motorene. 

FTU endrer sin sammensetning: 

- Stig Børrestuen (fortsetter som leder) 
- Bjørn Pedersen (går ut, etter eget ønske) 
- Bendik M. Johansen (går ut, etter eget ønske) 
- Stein Erik Lundblad (fortsetter) 
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- Tom W. Røstad (ny) 

Aktivitetsutvalget: Kunne rapportere at EM er gjennomført med deltagelse 
av to lag fra Norge. Luftsportsuka er gjennomført med god deltagelse. 

Operasjons- og utdanningsutvalget: Tom Bjerke kunne i Roger Holm sitt 
fravær kort informere om pågående arbeide i utvalget, samt de områder 
som Roger Holm jobber med som innleid ressurs. Det går mye i veiledning av 
klubbene i bruk av TMS, samt retting/korrigeringer av teoriprøver og 
teorimateriell, sånn at det stemmer overens. Oppdateringsseminar for 
instruktører vil bli gjennomført siste helgen i oktober, på Scandic Asker. 

Fagsjefen: Kort orientering til styret etter gjennomførte virksomhetstilsyn av 
klubbene. Fagsjefen har gjennomført seks virksomhetstilsyn så langt i år, 
hvorav to av tilsynene har vært sammen med seniorkontrollant Geir Magne 
Andersen. Det har vært utført ytterligere tre virksomhetstilsyn med Roger 
Holm som tilsynsleder, målsetningen er at vi skal være opp på ca 15 klubber 
ved årets slutt. Flere av seksjonens seniorkontrollanter blir etter hvert 
«selvgående» slik at de på egenhånd kan gjennomføre virksomhetstilsyn 
med klubber og utøvere. 

Forbundsstyret: Sigurd Brattetveit orienterte kort fra det siste møtet i 
forbundsstyret. 

Vedtak:     Styret tok orienteringene til etterretning.                    

Sak 22/17          Kvinnenettverket   

Styret anmoder Eva Th. Næss om hun kan være behjelpelig med å finne en 
representant til nettverket. 

Vedtak:     Ingen.                   

Neste møte og strategisamling blir avholdt i Bodø, 11. – 13. november. 

 

Møtet hevet kl 19:41. 

 

Tom Bjerke, referent (sign.) 
 
Protokollen er godkjent av styret via e-postkommunikasjon, 21. september. 
 
Distribusjonsliste: 
Sportsflyklubber- og grupper (via www.nlf.no) 
Sportsflystyret 
Utvalgsledere 
NLFs generalsekretær 
NLFs kvalitets- og sikkerhetskoordinator 


