
Anleggskomiteen



NLF Anleggskomite

• Alle forbund i idretten skal ha et organ med ansvar 
for anlegg tilhørende forbundet.

• NLF har alltid hatt et slikt organ. Anleggskomiteen 
ble revitalisert i 2016.

• To ytre faktorer må ligge på plass for at alle NLF-
medlemmer kan drive sin aktivitet:
• Luftrom: Primært ukontrollert luftrom og 

luftsportbokser. Ansvar: Luftromkomiteen

• Anlegg:  Flyplasser, utspringssteder. Ansvar: 
Anleggskomiteen



Anleggskomiteens sammensetning

• Komiteen skal bestå av representanter fra alle NLFs 
seksjoner.

• Medlemmene skal ha relevant bakgrunn

• Medlemmene utpekes av seksjonenes styre.
 Lars Øyno (leder) – Motor, mikro, seil.

 Håvard Gangsås – Seil 

 Ulf Bjørtomt – Motor 

 Ramsy Suleiman – Fallskjerm 

 Arild Solbakken – Ballong

Morten Haave – Modell

 Pål S Vindfallet – Mikro

 Frode Graff – HG/PG/SR



Virke

• Anleggskomiteen skal være rådgivende organ for 
NLFs styre og administrasjon, og fremme 
innstillinger til NLFs styre i saker som gjelder anlegg 
for luftsport. 

• Utvalget skal utdype og konkretisere idrettspolitiske 
tema innen drift og utvikling av idrettsanlegg for 
NFLs klubber.

• Rådgi NLFs klubber i prosesser rundt egne anlegg



Arbeidsoppgaver
• Anleggskomiteen skal behandle saker som angår NLFs 

medlemsklubbers anlegg i Norge. 

• Dette gjelder start- og landingsplasser, eller andre anlegg som er 
nødvendige for at NLFs medlemmer skal utøve sin luftsport.

• Seksjonenes riksanlegg ligger ikke under anleggskomiteens 
ansvarsområde. Dette gjelder:

• Fallskjermanlegget på Østre Æra

• HG/PG-senteret på Vågå

• Seilflysenteret på Starmoen

• Anleggskomiteen skal til å gi råd og veiledning til klubber og 
brukere vedrørende anlegg og saker relatert til dette. Komiteen 
skal ikke engasjeres som konsulenter for klubbene over tid. 



NLFs anleggsstrategi

Gjennom sterkere satsning på anlegg generelt vil forbundet bedre kunne 
støtte klubbene i sitt arbeide gjennom:

• Myndighetskontakt, eller bistand til slik

• Arbeid for sikring av eksisterende flysteder og anlegg 

• Arbeid for erstatning for tapte plasser

• Bedring av adgang til offentlige plasser

• Utvikling av nye flysteder

• Luftsport på egne plasser

• Samlokalisering av luftsportsaktiviteter

• Standardisering av driftsopplegg

• Veiledning om saksgang i anleggssaker



NLFs gjennomføringsplaner

• Bevare Kjeller flyplass

• Arbeide for avlastnings- og eventuell fremtidig erstatningsflyplass for 
Kjeller

• Sikre et hovedanlegg for luftsport på Østlandet

• Vurdere nye driftskonsepter for forbundets tre rikssentra

• Etablere anlegg for sjøflyging i Midt-Norge

• Videreutvikle avtaleverk rundt tilgang og adgang til offentlige flyplasser 
for alle luftsportgrener

• Arbeide for mer forholdsmessige regler for flyplasskonsesjon

• Etablere og sikre modellflyplasser



Landsdekkende oversikt

• Anleggskomiteen ønsker å sammenfatte en 
landsdekkende status over anlegg med 
rammebetingelser disponert av NLFs klubber.

 Kontaktinfo ansvarlig person for klubbens anlegg
 Fly
 Fuelmuligheter
 Landingsområder
 Hangarer
 Oppvarmet hangarer
 Forpleining
 Sosiale bygg
 Hospits
 Flystriper
 Framtidsutsikter
 Utfordringer


