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Styremøte i Seilflyseksjonen 27. august 2015 
Skypemøte 

Møte 6/15 
 

Møtet begynte kl 17:00 

Deltagere: Arne Wangsholm (møteleder) 

  Tom Arne Melbostad    

Jon Vedum 

Jarle Mathisen   

Johann Normann  

Håvard Gangsås 

Marit Lindstad (protokoll) 

Steinar Øksenholt 

 

Meldte forfall: Ingeborg Aske Langhelle, Kato Kvitne,  

 

 

Sak 31/15 Godkjenning av protokoller 

 

Arbeidsdokumentet ble godkjent, men det må bearbeides og overføres til et annet oppsett 

(protokoll) som kan legges ut på nettet. 

  

Vedtak: 

Arbeidsdokument fra møte 5/15 ble godkjent. 

Alle arbeidsdokumentene skrives om til annet oppsett, og legges ut på nettet. 

 

 

Sak 32/15 Informasjon fra administrasjonen inkludert status aktivitet Starmoen 

 Instruktørkurs er gjennomført med godt forberedte kandidater. 

 Familieuken ble det ingen stor oppslutning om. 

 Acrokurs er gjennomført med 4 elever 

 Svedanor fjellflygingskurs fra Frya i uke 37 er kansellert. Kun en deltaker påmeldt. 

 Juniorsamlingen ble vellykket med Jon Vedum og Håvard Gangsås som ansvarlige. 

Totalt 14 – 15 deltagerne som i vesentlig grad kom fra klubbene DFK og GSFK. 

 Motorflyrallyet til Bobbo 14.-16. august er avlyst pga av dødsfall i arrangørstab. 

http://www.nlf.no/
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 På ORS er antall slep omtrent som i fjor, kanskje litt foran etter en svært aktiv 

junioruke 

 Sentral aktivitet flyttes fra Elverum til Frya i september (uke 37 og 38) og avsluttes 

med NC som planlagt. Gardermoen har leir i uke 37 fra onsdag til lørdag. 

 Økonomien er under kontroll og vi styrer mot det budsjetterte målet 

Vedtak: 

Styret tar informasjonen til etterretning. 

 

Sak 33/15  Gjennomgang av saker til NGM 

 

Den norske delegasjonen vil bestå av Arne Wangsholm og Steinar Øksenholt. Møtet avholdes 

på Arnborg og Herning fra 4.-6. september. Agendaen var utsendt og ble gjennomgått.  

 

Våre delegater har ansvarsoppgaver både innenfor rapportering og utviklingsoppgaver som er 

på gang.  

 

Nordisk Junior 2016 skal ordinært tildeles Norge på møtet. Til møtet foreligger et forslag om 

å legge konkurransen til en større konkurranse i Europa. Styret drøftet dette forslaget.  

 

Nordic Gliding. Forslag fra styret om oppjustering på kr 10,- kan vurderes. Som 

rekrutteringsmedie bør NG legges på nettet f. eks 4 uker etter utgivelsen. 

 

Vedtak: 

Styret mener at Jr.Nordisk skal fortsette å rullere som en konkurranse i de nordiske 

landene og at Norge er klar for å ta arrangementet i 2016. 

Til generalforsmalingen i Nordic Gliding Aps anmodes vår representant om å stemme 

for liten til ingen endring i prisen samt at bladet bør gjøres tilgjengelig på nett etter 

noen måneder. 

 

Sak 34/15  Gjennomgang av saker til NLF møte 

 

Kun infosaker presentert av seksjonsleder. 
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Sak 35/15   Forberedelser til strategisamling 

 

Det viser seg at tidligere bestemte dato likevel ikke passet for alle. Nytt tidspunkt ble 

foreslått: 31/10 – 1/11-15. Sted er ORS. 

 

 Vedtak: 

 Arne sender forespørsel til alle i styret om flytting av dato. 

 

 

Sak 36/15 Første utkast til terminliste 

Vi kan allerede nå begynne å tenke på terminlisten for 2016. 

Planleggingsmøte med Forsvaret og Avinor er planlagt til nov/des. 

UKK er anmodet spesielt om å vurdere plassering og rekkefølge av konkurransene. 

Seksjonsleder er i kontakt med leder av UKK. Strekk-kurs, sports NM og vanlig NM er meldt 

inn fra UKK. 

 

Vedtak: 

Terminlisten 2016 settes opp som egen sak på neste møte. 

 

 

Sak 37/15 Status fra komiteene 

UKK: Kontrollanter for merker og rekorder er i praksis instruktørene og det er behov for 

oppdatert opplæring. 

UKK: Utdanning av dommere til Acro-NM settes som pkt i strategiarbeidet. Det kan være et 

grunnlag for å holde et dommer kurs alene eller i samarbeid med andre seksjoner 

Luftromskomiteen. Grenene har meldt inn sin ønsker til Avinor. Det er utfordring med boks 

Starmoen G når det pågår fallskjermhopping på Hamar. 

Vi er spent på konsekvenser når rutetrafikken på Geiteryggen legges ned.   

 

 

Sak 38/15 Gjennomgang strategi 

 

Arbeidsdokumentet ble ajourført. 

Mål for breddeidrett revideres på strategisamlingen. Vi ønsker å fokusere på færre ting som vi 

klarer å synliggjøre.  
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Dette bygger opp under hovedmålet: 

1. Rekruttere 

2. Beholde medlemmer 

3. Bærekraftig økonomi 

4. Anlegg - rikssenter 

 

Vedtak: 

Arne W forbereder innspill til neste møte. 

 

Sak 39/15 Eventuelt 

Kort orientering om interessen for microfly og microseilfly i DFK. Det kommer moderne, 

rimeligere materiell enn vi har i dag. 

Møtet avsluttet kl 19:00. 

 


