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Styremøte i Seilflyseksjonen 6. februar 2022 
Ole Reistad Senter 

Møte 01/22 
 

Møtet begynte kl 09:00 

 

Deltagere: Håvard Gangsås (møteleder) 

Trude Liavåg 

 Øystein Bjørklund 

Martin Bjørnebekk 

Tora Lindqvist Tangen 

Sondre Bjørø 

Steinar Øksenholt (protokoll)  

 

 

Sak 1/22 Godkjenning protokoll fra styremøte 07/21 

 

Protokoll for styremøte 07/21 var utsendt i forkant 

 

Vedtak: 

Protokollen for styremøte 07/21 ble godkjent 

 

 

Sak 2/22 Godkjenning seksjonens årsrapport for 2021 

 

Årsrapporten vil bli ferdigstilt og utsendt til behandlet som e-postsak kommende uke 

 

Vedtak: 

Årsrapport 2021 vil bli behandlet som e-postsak i seilflystyret. 

 

 

Sak 3/22       Fellesdugnad ved Ole Reistad Senter 

 

Etter trefelling i høst og vinter er det behov for en liten fellesdugnad for å rydde opp rundt 

campingen og annet forefallende. Styret diskuterte å invitere til en dugnadshelg på våren. 

 

http://www.nlf.no/
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Vedtak: 

Seilflystyret besluttet å invitere til og organisere en vårdugnad helgen 14.-15. 

mai 2022 

 

Sak 4/22       Årshjul 

 

For å synligjøre viktige oppgaver og frister diskuterte styret å sette opp et årshjul både for 

klubbene og for seilflystyret 

 

Vedtak: 

Administrasjon og seksjonsleder setter opp et forslag til årshjul for klubber og 

seilflystyret som fremlegges til behandling i vårsesjon.  

 

Sak 5/22 Økonomi og regnskap 2021 

 

Styre ble forelagt og presentert et foreløpig oppsett for 2021. Det gjenstår fortsatt en del 

arbeid og blant annet skal det gjøres interne belastninger og forflytninger. Det foreløpige 

resultatet viser et overskudd på ca. 750.000, men hvor 500.000 av disse utgjør andel av selg 

LN-GRA. Derfor tegner det seg et positivt driftsresultat i underkant av budsjett for 2021. 

 

Vedtak: 

Seilflystyret tok gjennomgangen til etterretning og avventer revidert regnskap 

 

 

Sak 6/22 Seksjonens utvalg og representasjon i NLFs fagkomiteer 

 

Seksjonens utvalg, delegater og representasjon i NLFs fagkomiteer har i perioden hvert  

 

Fagutvalg med leder 2019-2021: 

Sikkerhet og Utdanning Svein Larssen 

Uttak og konkurranse  Lars Rune Bjørnevik 

Teknisk   Ståle Lien / Øyvind Sørgaard 

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 av Seilflyhistorisk Forening  

ORS anleggsutvalg  Steinar Øksenholt (adm) Andre Ebert (styre)  

                                                Arne Gjelten (EFK), Geir Anseth (GSFK) 

Internasjonale delegater 2019-2021 

IGC    Lars Rune Bjørnevik 

EGU    Steinar Øksenholt (Arild Solbakken, EGU president) 

OSTIV    Svein Larssen 

Samtlige ledere er tilskrevet på e-post 14. januar og anmodet om å sende sin tilbakemelding 

til seksjonsleder innen 1. februar. Seilflystyret registrere at ingen har gitt tilbakemelding om 
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at de ikke ønsker en ny periode. Seilflystyret vil avstemme deler av sammensettingen for 

seksjonens utvalg frem til neste møte 

 

Vedtak: 

Seilflystyret jobber videre med sammensetting av seksjonens utvalg. 

Seksjonsleder melder inn til NLF våre personer til fagkomiteene med 

«gjenvalg» for ny periode. 

 

Sak 7/22 Revisjon av avtaler ved Ole Reistad Senter / Starmoen Flyplass 

 

Det foregående styret initierte en prosess for revisjon av avtalene med Elverum Flyklubb ved 

Ole Reistad Senter / Starmoen Flyplass. Dette er avtaler som strekker seg tilbake til 80-tallet 

og ved etableringen av riksanlegget for seilflyging. Daglig leder har hatt innledende samtaler 

med først leder og senere styret i Elverum Flyklubb og adressert oppstart av prosessen. Etter 

en vurdering anmoder daglig leder om at NLFs ledelse i større grad bør ha en aktiv rolle i 

arbeidet som «avtaleeier» på vår side 

 

Vedtak: 

Seilflystyret besluttet at det tas initiativ til et møte med NLFs president og 

generalsekretær hvor seksjonsleder og administrasjon deltar 

 

Sak 8/22 Seilflystatuetten fra Trondheim Flyklubb 

 

Kjell Berge og Gøsta Johansson donerte denne vandrestatuetten i sin tid til Trondheim 

Flyklubb ved 10-års jubileet i 1957, for å stimulere klubbens seilflygere. Nå ønsker 

Trondheim Flyklubb å stimulere alle seilflygere i hele landet ved å overdra statuetten til 

seilflyseksjonen. 

 

Vedtak: 

Seilflystyret besluttet at statuetten bør være et middel til å fokusere mer på 

merkeflyging og Sølv-C spesielt. Det nedsettes en komite bestående av Håvard 

og Trude fra styre og Ingar og Arnulf fra utvalget som nedtegner statuetter. 

 

Sak 9/22 NM Acro / NM-UKA 2022 

 

NM Acro for seilfly og motorfly er i 2022 slått sammen til ette arrangement under NM UKA 

2022 på Geiteryggen Flyplass i Skien. NLFs president Rebecca Hansen leder forberedelsene 

hvor Jan Erik Arendal inngår i arbeidsgruppen fra seilfly. I etterkant av det første arbeidsmøte 

er det kommet spørsmål til seilflystyret via Jan Erik om hvor mye seksjonen vil støtte 

arrangementet. Styret tok derfor dette opp til vurdering. 

 

Tradisjonelt har ikke S/NLF støttet NM-arrangementer finansielt (strekk og acro) og det er 

heller ikke budsjettert for dette i 2022. Våre arrangementer skal i hovedsak være 

selvfinansierende og helts gi et lite bidrag til driften av senter og/eller klubb. Slik sett bør 

også dette arrangementet bære seg selv innenfor rammen av deltakeravgiften og 

aktivitetsinntekter knyttet til slep for seilflyene. 
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Vedtak: 

Seilflystyret har ikke budsjett for å støtte et NM-arrangement i acro på 

Geiteryggen i 2022 finansielt. Styret vil se positivt på å kunne bidra med 

materiell (seilfly/slepefly), administrativ resurs (fagsjefen) og eventuelt 

slepeflyger i gjennomføringen. Et bidrag til premier (pokaler, medaljer og 

diplomer) kan også forventes. 

 

Sak 10/22 Innmeldte saker fra klubbene 

 

Seilflystyret tok følgende saker opp til diskusjon og refleksjon med forslag til tiltak: 

 

a) Rekrutering av elever og instruktører: 

Innmeldt av Os Aero Klubb til seksjonsmøte i oktober 2021.  

Tiltak: Tema løftes opp til diskusjon på DTO og skolesjefsamlingen 8. og 9. februar. 

 

b) Utdanning av nye seilflyteknikere: 

Innmeld av os Aero Klubb til seksjonsmøte i oktober 2021 

Tiltak: Utarbeide en veileder sammen med NLF CAO og våre tekniske representanter 

i flyteknisk komite 

 

c) Radiobytte til 8.33 

Innmeldt av Gardermoen Seilflyklubb til seilflystyret og gjelder felles bestilling av 

nye radioer for oppnåelse av bedre priser. 

Tiltak: Nedsette en prosjektgruppe ledet av Jon Sletvold som kartlegger behovet og 

mulighetene. Kontaktinfo til klubbene gjøres tilgjengelig 

 

d) Promotere seilfly.no 

Innmeldt av Gardermoen Seilflyklubb til seilflystyret og gjelder rekruttering. 

Tiltak: Fasilitere et klubbledermøte i vår hvor dette diskuteres 

 

e) Årskort og flyeleie på tvers av klubber 

Innmeldt av Gardermoen Seilflyklubb til seilflystyret og gjelder en ordning som 

muliggjør å fly i andre klubber 

Tiltak: Fasilitere et klubbledermøte i vår hvor dette diskuteres 

 

f) Simulator på Starmoen 

Innmeldt av Gardermoen Seilflyklubb til seilflystyret og gjelder anskaffelse av en 

seilflysimulator til Starmoen 

Tiltak: Støtte prosjektet ved anskaffelse med inntil 10.000kr og en drifts og 

vedlikeholdsavtale med klubben. 

 

 

Vedtak: 

Seilflystyret ser veldig på at klubbene engasjerer seg og sender inn saker til 

både seksjonsmøte og seksjonsstyret. Flere av sakene egner seg godt for videre 

behandling og diskusjon i et klubbledermøte som seilflystyret ønsker å 

fasilitere på TEAMS i vår 
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Møte avsluttet kl 13:15 

 

Neste møte: 

 

Teams 16. mars 2022 kl 19:00-21:00 


