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Styremøte i Seilflyseksjonen 7. oktober 2016 
Storefjell Resort Hotel, Seilflykonferansen 

Møte 05/16 
 

Møtet begynte kl 21:30 

 

Deltagere: Arne Wangsholm (møteleder)     

Jon Vedum  

Johann Normann  

Tom Arne Melbostad 

Marit Lindstad (protokoll) 

Steinar Øksenholt 

 

Meldte forfall: Martin Bjørnebekk, Jarle Mathisen, Håvard Gangsås 

 

  

Sak 29/16 Godkjenning av referat fra siste møte 

 

Protokollen fra møte 04/16 i august var distribuert. 

  

Vedtak: 

Protokollen ble godkjent. 

 

Sak 30/16 Info fra seksjonen 

 

Administrasjonen v/Steinar Øksenholt orienterte: 

 Jostein Tangen og Steinar Øksenholt har deltatt i EGUs workshop på Schiphol. Jostein 

er foreslått i en europeisk arbeidsgruppe (EASA) som skal se på Part Gliding. 

Steinar orientering om arbeidet for å få et enklere regelverk. Det regnes med 1 års 

utarbeidelse av dokumenter og 3 års implementering. 

 Norsk Luftsportstilsyn utsteder nå LAPL for ballong og seilfly. 

 Så langt har det vært to forsikringshavarier i år (GAZ og GMY). Det skal holdes møte 

med Inter Hannover vedr forsikringer for 2017 i november. 

 Minnemarkering for havariet ved Bjorli i fjor er gjennomført. Takk igjen til Håvard 

for hans engasjement med oppfølging av familie og NTNU 

 O-kurs samling for 4 kandidater er avholdt. 

 Sesongavslutning ved ORS markeres siste helgen i oktober. 

http://www.nlf.no/
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 Hvem arrangerer Vågå Wavecamp neste år? Drammen FK/s vurderer om klubben har 

mulighet med de ressurser de har.  Seksjonen ønsker å avholde Svedanor-kurset og om 

nødvendig inngå i en arrangørgruppe med Drammen FK eller lokale aktører i Vågå. 

 Forsvaret valgte å avlyse årets andre Jentesamling siste helgen i september. Det var 

økonomiske årsaker i Luftforsvaret til dette i forbindelse med overforbruk på andre 

aktiviteter. Samlingen kansellert så sent at de betaler 30% av tilbudsprisen ihht 

definerte betingelser. 

 Total aktivitet er omtrent som i fjor, ca 1300 slep pr august. 

 Det er ønskelig å involvere Marlies i strategiarbeidet spesielt for områder som har med 

Ole Reistad Senter å gjøre. 

 Det jobbes med utvidelsesplaner av modellbanen på ORS. Prosjektene er initiert av 

NLF/modell og EFK/modell og tar sikte på å være kvalifisert for spillemidler. 

Prosjektene er verdifulle for Starmoen Flyplass, men har ikke prioritet sett fra vårt 

ståsted som ansvarlige drivere på plassen. NLFs generalsekretær er informert og 

involvert i arbeidet. 

 

Vedtak: 

Styret tar orienteringen til etterretning. 

 

 

Sak 31/16 Status/tiltak PR og rekruttering, oppfølging 

 

 Webløsninger med informasjon (www.bliseilflyger.no) har hittil gitt liten respons. 

 Antall nye flygebevis tegner å nå et bra antall og forventes å bli høyere enn for 2015. 

 Breddeutvalget (DSvU) har invitert Arne Wangsholm til Seilflykonferansen i 

Danmark 11-12/11-2016. Han er opptatt med strategisamling i NLF den helgen, og 

tilbyr andre i styret å delta, men ingen har anledning. Steinar Øksenholt er invitert til 

den svenske seilflykonferanse på Billingehus 

 

Vedtak: 

Styret tar orienteringen til etterretning. 

 

Sak 32/16 Terminlisten 2017, oppstart 

 

 Steinar har begynt å sette opp et utkast til terminlisten. 1. november er frist for 

innsending til Forsvaret, Avinor og Luftfartstilsynet. Koordineringsmøte med LT, 

Avinor og Forsvaret avholdes i starten på desember. 

 

Vedtak: 

Styret tar informasjonen til etterretning. 

 

 

Sak 33/16 Svedanor, hvordan tiltrekke flere deltagere? 

 

 Arne W og Steinar Ø deltar på møte siste torsdag i oktober for å evaluere årets 

aktiviteter og planlegge aktiviteter neste år. Eventuelle endringer vurderes og vi tar 

med noen innspill til møtet. Viktig med oversikt og forutsigbarhet i det vi holder på 

med og at informasjonen kommer tydelig frem. 
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 Styremøte i Nordic Gliding holdes også denne dagen. Steinar deltar som styremedlem 

og Arne W som observatør. 

 

Vedtak: 

Styret tar informasjonen til etterretning. 

 

 

Sak 34/16 Strategiarbeidet. Hvordan involvere klubber/medlemmer? 

 

 Styret ønsker få, men gode satsinger, og har satt opp 4 satsingsområder som det jobbes 

videre med. 

 Fagene MYB og radiotelefoni innarbeides vedr LAPL. Med usikkerhet rundt fremtidig 

regelverk, er det vanskelig å gjøre så mye nå. 

 Seilflyhåndboka og teori trenger fornyelse. Steinar vil sammen med SUK starte opp et 

arbeid i høst med både håndbøker, teori og teoriprøver. 

 

Vedtak: 

Styret har startet et arbeid som ikke er ferdig ennå. Arbeidet fortsetter. 

 

 

 

Neste møter: 

5. – 6. november strategisamling, Elverum 

14. desember, Skype 

 

 

 

Møtet ble avsluttet 22:45. 
 


