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Styremøte i Seilflyseksjonen 7. juni 2017 
Skypemøte 

Møte 04/17 
 

Møtet begynte kl 18:10. 

 

Deltagere: Arne Wangsholm (møteleder)     

Rebecca Hansen 

Jarle Mathisen 

Sondre Bjørø 

Lars Thorenfeldt (vara) 

Steinar Øksenholt (protokoll) 

 

Meldte forfall: Dörthe Jäschke 

 

 

 

Sak 22/17 Godkjenning av protokoll 02/17 og 03/17 

 

Protokoll 02/17 og 03/17 var utsendt på forhånd 

 

Vedtak: 

Protokollen for styremøte 02/17 og 03/17 ble godkjent 

 

Sak 23/17  Info fra seksjonen 

 

Administrasjonen orienterte kort om status på følgende områder: 

 

NM Notodden: Mesterskapet ble en stor suksess. Bra deltakelse med 16 piloter og 5 gyldige 

dager. Norgesmestere ble Henning Lassen (åpen) og Kato Kvitne (klubb). KCH ble leid inn 

for slep fra ORS-poolen. Pilotmøte gjennomført i regi av UKK hvor Henning Lassen ble valgt 

til ny pilotrepresentant.  

NC: Norges Cup 1 og 2 er gjennomført og som gyldige delkonkurranser 

Håndbokrevisjoner: Det pågår fortsatt revisjoner av både Seilflyhåndboken og 

Instruktørhåndboken. Intensjonen var at SHB skulle vært klar til 1. juni, men dette lot seg 

ikke gjøre. Publisering innen 1. september er mer realistisk per dd. 

http://www.nlf.no/
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I-kurs: Opptak gjennomført og totalt 4 kandidater fortsetter alle. 

Hendelser: 10 rapporter er innsendt og SUK- behandler disse nå. En større materiell skade 

(forsikringsskade) etter hard landing (ASK-21). 

ORS: Fin sesongstart fra påske. I mai har det vært mye vind og inngangen til juni har vært 

kald og våt. 550 slep er gjennomført per dd. Sanitærbygget er ferdigstilt og det mangler kun 

litt HC-tilpasning (sete og håndtak). 

Økonomi: Regnskapsmessig ligger vi med et overforbruk men dette skyldes i hovedsak 

premiebelastning forsikring og tilleggene for sanitærbygget. Over kasse på ORS ligger vi ca 

70.000 over sammenliknet med 2016. Det er også noe etterslep på fakturering både ved 

aktiviteter på ORS og i sentral regi fra oppstarten i vinter/vår. 

 

Vedtak: 

Styret tar orienteringen til etterretning 

 

Sak 24/17  Kommende aktiviteter  

 

Luftsportsuka: Egil Roland har rapportert at det er kontroll på gjennomføringen av 

seilflyaktiviteter. Vi fokuserer på introturer, acrokurs og TMG også i 2017. 

Sommerleir for klubber på Starmoen: Styret har en god intensjon om å tilrettelegge for at 

klubbene legger sin sommerleir til Starmoen. Tilbudet må konkretiseres og gjøres kjent. 

Junioruka: Vi har booket RA (acro), BZ (grunnkurs) og AO (strekk). Slepefly og slepepilot er 

på senteret. Marlies er tilbake fra ferie før junioruka og har ansvar for overnatting og 

bevertning. Steinar er på ferie den aktuelle uken 

Svedanor: Generelt er det noe fallende interesse og deltakelse på våre kurs. Vi må se litt på 

markedsføringen og hvilke kurs vi skal gjennomføre i 2018. Fjellflygingskurset er 

gjennomført og nært forestående er strekkurset og acrokurset nå i august. 

Revisjon av avtaler på Starmoen: Arbeidsutvalget har kommet et stykke på vei. Vi trenger nå 

en runde med NLF gen.sek før vi går i dialog med klubben/gruppene. 

Nordiske Seilflydager: Det er nedsatt en arbeidsgruppe som har innkalt til oppstartsmøte 13. 

juni. Målet er å få aktivisert klubbene og aktivt benytte dagen til rekruttering og PR. 

 

Vedtak: 

Arbeidsutvalget konkretiseres et tilbud til klubbene for sommerleir på 

Starmoen innen neste styremøte. 

Styret besluttet at Sondre og Dôrthe, sammen med Jon Vedum utgjør 

arbeidsgruppen som tilrettelegger for samlingen og anbefaler aktiviteter. 

Sondre tar initiativ til at gruppen starter opp relativt umiddelbart. 

Seksjonsleder tar initiativ til et møte med NLF gen.sek angående avtaler ved 

Starmoen og utviklingen av senteret. 

 

 

 

Sak 25/17  Aktuelle saker over ferien 

 

Nordisk møte: avholdes i Finland i september. Normalt skal vi innspill til agendaen i august. 

Strategiarbeidet: arbeidet intensiveres frem mot strategisamlingen. Intensjonen er å jobbe på 

noe lengre sikt enn kun to (2) år. 
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Status i komitearbeider: Seksjonens komiteer sitter som nå frem til årsskifte og skal da ihht til 

ordinær prosedyrer avsluttes og reetableres. 

 

Vedtak: 

Styret tar orienteringen til etterretning 

 

 

Møtet avsluttet: kl 19:30 

 

Neste møter: 

23. august (Skype) 

 


