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Styremøte i Seilflyseksjonen 23. august 2017 
Skypemøte 

Møte 05/17 
 

Møtet begynte kl 18:00. 

 

Deltagere: Arne Wangsholm (møteleder)     

Rebecca Hansen 

Jarle Mathisen 

Sondre Bjørø 

Dörthe Jäschke  

Lars Thorenfeldt (vara) 

Steinar Øksenholt (protokoll) 

 

Meldte forfall:  

 

 

Sak 26/17 Godkjenning av protokoll 04/17 

 

Protokoll 04/17 var utsendt på forhånd 

 

Vedtak: 

Protokollen for styremøte 04/17 ble godkjent 

 

Sak 27/17  Info fra seksjonen 

 

Administrasjonen orienterte kort om status på følgende områder: 

 

Havarier og hendelser: Listen på weben er oppdatert med de siste hendelsene. SUK behandler 

fortløpende for publisering av rapporter. En materiell skade (ASW-19) etter utelanding i 

Norges Cup. 

Aktivitet: Alle planlagte sentrale arrangementer er gjennomført i sommer. I-kurset hadde fire 

kandidater som alle besto. Acrokurset ble igjen veldig populært og ikke mindre enn tre jenter 

deltok av totalt 6 på kurset. Junioruka ble også i år en suksess med god deltakelse og tilbud 

både for gr.skoling, acro, strekk og vinsj. 

Norges cup: Årets serie er avsluttet med den siste cupen på Klanten. Øyvind Moe (EFK/S) ble 

årets vinner. 

http://www.nlf.no/


   

 

 2 

Teorimateriell: Fagsjefen orienterte om en bok som Kjersti Melling skriver for LAPL A. Hun 

er villig til å bearbeide boken også for LAPL S.  

Nordiske seilflydager: Prosjektet er gjennomført med 12 klubber som deltakende. Været gav 

utfordringer i enkelte regiorer, men tilbakemeldingene er unisont positive. Det ble utarbeidet 

en arrangementsmal og gjennomført sentral markedsføring på Facebook. Flere klubber har 

kunnet vise til fine lokale oppslag i media etter godt besøk på åpen dag. 

ORS: Det er nå gjennomført ca 1300 slep på våre to slepefly. Aktiviteten er noe mindre enn i 

2016 og for seilflygerne har det vært en ustabil og ikke veldig god sommer med tanke på 

været. 

LN-EIC: Flyet er operativt og har fløyet i sesongen uten store tekniske utfordringer. Vi måtte 

bytte radio og har erstattet denne foreløpig med en brukt av samme type. Propellen har vært i 

retur til Norrønafly 2 ganger etter overhaling da lakken flasser av ved regn. 

Økonomi: Halvårsresultatet viser et underskudd på 1,3mill mot budsjettert underskudd 

525.000 – altså en negativ differanse på 775.000. Forklaringen ligger hovedsakelig på to 

prosjekter hvor oppgraderingen av sanitærbygget ligger inne med en godkjent ekstra kostnad 

på om lag 750.000 kr og videre et utlegg for Inter Hannover på 183.000 kr i en 

forsikringsskade som ikke er avsluttet. Sanitærbygget vil utløse en god andel spillemidler, 

men utbetalingen ligger noen år frem. Nedgang i medlemsmassen gir oss mindre inntekter 

enn budsjetert. 

 

Vedtak: 

Nordiske seilflydager – prosjektgruppen gjennomfører en evaluering ut mot 

deltakende klubber innen Nordisk møte avholdes. 

Teorimateriell- fagsjefen følger opp prosjektet og rapporterte til styret ved 

neste møte 

Styret tar øvrige sake til etterretning etter orienteringen 

 

Sak 28/17  Informasjon fra forbundsstyre 

 

Seksjonsleder orienterte fra saker på siste møte i forbundsstyre og hvilke aktiviteter som 

pågår sentralt. Seksjonsstyret stoppet opp ved følgende saker for diskusjoner og avklaringer 

Kandidater til FAI: For oss er det delegater til IGC og vi innstiller på uendret med Bjørnevik 

og Solbakken som våre oppnevnte. 

Rent særforbund: NLF er nå kvalifisert for dette. Fagsjefen orienterte om at 

styremedlemmene må gjennomføre programmet «Ren utøver» på nett innen 15. september. 

Styremedlemmene må også sette seg inn i NLFs antidopingplan som finnes fra tilhørende link 

på nlf.no 

NM-uka: Etter suksess i med SM-vekan i Sverige sikter NIF mot noe tilsvarende i Norge. 

NLF ønsker innspill på aktiviteter i seksjonen som kan tenkes å være aktuelle. 

Stavangerregionen er sett på som arrangør i 2018. 

 

Vedtak: 

Styret tok orienteringen til etterretning 

Angående NM-uka 2018 var styrets oppfatning at NM i Acro som kombinasjon 

av motor- og seilfly kunne være noe å jobbe videre på. 
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Sak 29/17  Nordisk møte 

 

Nordisk møte avholdes i Jämi i Finland og Arne Wangsholm og Steinar Øksenholt deltar. Vi 

har mottatt utkast til angende og spilt inn en sak som går på områder hvor vi kan samarbeide 

tettere og bedre i Norden. Arne og Steinar forbereder rapporter på sine fagområder og 

saksinnspill. 

Vedtak: 

Styret tar orienteringen til etterretning 

 

 

Sak 30/17  Oppfølging av terminlisten 2017 

 

Av årets aktiviteter har vi notert følgende erfaringer. 

Vågå Wavecamp: Usikkerhet rundt gjennomføringen skaper utfordring for både 

markedsføring og «salg» av Svedanorkurset. Leiren har blitt veldig liten hvor Svedanor nå er 

største gruppe. DFK er gitt signaler over flere år om at vi ikke er tilfreds med utviklingen. 

Juniorsamlingen: Ved plassering i mai sammenfaller dette med konfirmasjoner og ønskes 

derfor plassert tidligere, dvs slutten av april. 

Distanse og rekorduka: Har de siste årene ikke tiltrukket seg piloter. Trenger et løft da 

markede bør være der. 

Strekkleiren: Etter år med god deltakelse er nå antall piloter veldig lavt. Tiltak må vurderes i 

samråd med hovedinstruktørene. Produktet er fortsatt veldig bra ut fra tilbakemeldinger. 

Junioruka: både fordeler og ulemper ved at dette ligger parallelt med acrokurset og åpen dag 

på Starmoen. Med tanke på tilgjengelige fly og kapasitet på Starmoen er et selvstendig 

arrangement å foretrekke. 

I-kurs: Overlappende med NM-arrangementer er uheldig 

Påmeldingsrutiner: Flere arrangementer er lite forutsigbare å arrangere. Deltakere melder seg 

av kort tid i forkant eller venter med å melde seg på til kun få dager før. Vi må vurdere 

prosedyre- og mulig holdningsendring om noen i fremtiden skal påta seg arrangementer. 

Vedtak: 

Styret tar vurderingene fra 2017 med til arbeidet for utforming av terminlisten 

2018. 

 

Sak 31/17  Terminlisten 2018 

 

Første arbeidsutkast var utsendt fra administrasjonen. Utkastet bygger på en tradisjonell 

gjennomføring med tilpasninger for kjente arrangementer i 2018. 

 

Vedtak: 

Styret tar terminlisten opp på neste møte og det enkelte styremedlem tenker 

gjennom aktiviteter/arrangementer som bør gjennomføres. 
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Seksjonsleder utfordrer komiteene, i førsterekke teknisk og konkurranse, til å 

spille inn sine kurs og konkurranser innen nesete styremøte. 

 

 

Sak 32/17  Status arbeidsgrupper og komiteer 

 

Gjeldene komiteer sitter til 31/12-2017 ihht gjeldene prosedyre. 

 

Vedtak: 

Arbeidsutvalget gjennomgår mandater, sammensetting og oppgaver slik de 

ønskes aktivert fra 2018. 

Sak 33/17  Veien videre i strategiarbeidet 

 

Helgen 3-5. november er avsatt til seksjonens strategiarbeide ved møte på ORS/Starmoen 

Styreleder anmodet styremedlemmene om å sette seg grundig inn i gjeldene plan. Han 

understreket også at det er viktig nå å tenke lengre enn 2 år frem 

 

Vedtak: 

Styret tar orienteringen til etterretning 

 

 

 

 

Møtet avsluttet: kl 19:15 

 

Neste møter: 

4. oktober (Skype) 

 


