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Protokoll NLFs styre                   
 

Møte 2022 02 

Avholdt 28. mars på Teams 
 
 

Deltakere: 

Styret: Rebecca Hansen, president 
Nic. Nilsen, første visepresident 
Siri Christiansen, ungdomsrepresentant 
Reidar Bratsberg, ballong 
Espen Finne, fallskjerm 
Jon Erik Staurset, hang-, para- og speedglider 
Espen Bakke, modellfly 
Bjørn Egenberg, motorfly 
Håvard Gangsås, seilfly  
Sigurd Brattetveit, sportsfly 

    

Forfall:   Thomas Becke (meldt forfall) 
 
Sekretariatet: John Eirik Laupsa, generalsekretær 
 Jostein Tangen, kontorsjef 
 Tom Brien (til sak 020/22 og 021/22) 
 Torkell Sætervadet, referent 
 
Møtestart kl. 19.03: Godkjenning av dagsorden og saksliste 

 
Torkell Sætervadet i NLFs administrasjon er forespurt om å være referent. 
Han orienterer også i sak O-10/22.  
 
Tom Brien deltar i sakene om Luftsportsuka 2022 (sak 020/22) og Luftsportens 
dag 2022 (sak 021/22). Jostein Tangen deltar i møtet og rapporterer i sakene    
O-09/22 samt O-11/22 – O-13/22.  
 
Protokollen føres etter saksnummer, det vil si at alle vedtakssaker kommer 
først, deretter orienteringssakene. 
 
Dagsorden, sakliste og innkalling ble godkjent.  

 
 
Sak 014/22  Protokoll fra Luftsportstyrets møte 2022 01, den 28.–29. januar 

 Protokollen er godkjent etter aktiv tilbakemelding fra hele Luftsportstyret.  
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Kommentarer til saker i protokollen: Sak 007/22. Seksjonsmøter og 
luftsportsting 2023. NLF har reservert plass og mottatt tilbud fra samme hotell 
på Gardermoen som ble benyttet til møtene på høsten i 2021. Avtale må 
signeres i løpet av uke 14 (8. april). Som første del av arbeidet mot 2023-
arrangementet sendes det ut en spørreundersøkelse til de personene som 
deltok sist høst samt en annen spørreundersøkelse til de klubbene som ikke 
var representert. 
 

Vedtak: Protokollen godkjennes. 
 
 
Sak 015/22  Protokoll fra møte i NLFs ledergruppe 2022 01, den 1. mars 
  Protokollen er godkjent etter aktiv tilbakemelding fra hele ledergruppen.  
 
Vedtak: Protokollen tas til etterretning. 
 
 
Sak 016/22    NLF-komiteer som oppnevnes av Luftsportstyret. 

Nye komiteer fra 01.04.2022 
Luftsportstyret oppnevner hvert annet år forbundskomiteer som skal fungere 
som forbundets rådgivende grupper på viktige fagområder. Funksjonstiden for 
komiteene som oppnevnes er normalt 24 måneder, men blir denne gang på 
21 måneder på grunn av forskjøvet ting i 2021 (frem til 31. desember 2023). 
Følgende komitésammensetning er innstilt:  
 
NLFs sikkerhetskomité 
Leder:   Bendik M. Johansen (motorfly/seilfly/sportsfly) 
Ballong:  Mikael Klingberg 
Fallskjerm:  Tone Bergan 
HPS:   Ole Johnny Rønneberg 
Modellfly:  Magne Hegstad 
Motorfly:  Lars Preben Sørsdahl 
Seilfly:   Svein Larssen 
Sportsfly:  Stig Børrestuen 
[Støtte NLF-adm: Torkell Sætervadet] 
 
NLFs luftromskomité 
Leder:   Per Osen (seilfly) 
Ballong:  Reidar Bratsberg  vara: Hans Rune Mikkelsen 
Fallskjerm:  Bjørn Schøll Kristoffersen vara: Svein Erik Jackwitz 
HPS:   Thomas Hirsch  vara: Jon Erik Staurset 
Modellfly:  Jonny Rinde Johansen vara: Georg Otto de Besche 
Motorfly:  Stig Arve Haugen  vara: Bjørn Egenberg 
Seilfly:   Jarle Mathisen  vara: Oppnevnes 20. april 
Sportsfly:  Stig Børrestuen  vara: Tom Bjerke 
[Støtte NLF-adm: Jostein Tangen] 
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NLFs anleggskomité 
Leder:   Lars Øyno (modellfly /motorfly/seilfly/sportsfly) 
Ballong:  Jens-Erik Wielsgaard Langstrand 
Fallskjerm:  Ramsy Suleiman 
HPS:   Olav Opsanger 
Modellfly:  Atle Klungrehaug 
Motorfly:  Steinar Storm Kristiansen 
Seilfly:   Håvard Gangsås 
Sportsfly:  Pål Vindfallet 
[Støtte NLF-adm: Avklares – enten Knut Aldrin eller Jostein Tangen] 
 
NLFs ungdomskomité 
Ballong:  Fredrikke Rusten 
Fallskjerm:  Siri Christiansen 
HPS:   Magnus Breen 
Modellfly:  Odin Åstein 
Motorfly:  Espen Henriksen 
Seilfly:   Tora Lindqvist Tangen 
Sportsfly:  Jone Ravnås Mathisen 
[Støtte NLF-adm: Tom Brien] 
 
Komiteen utpeker leder blant komiteens medlemmer.  
 
NLFs kvinnenettverk 
Leder:   Mariann Brattland (HPS/seilfly)  
Ballong:  Ingen kandidat 
Fallskjerm:  Fiona Skjennem  
HPS:   Sarah Wisniewski 
Modellfly:  Annette Kåsa 
Motorfly:  Solrun Helene Krane 
Seilfly:   Merete Saglien 
Sportsfly:  June Karlgård 
[Støtte NLF-adm: Lise Grønskar] 
 
NLFs flytekniske komité 
Leder:   Ulf Bjørtomt (motorfly) 
Fallskjerm:  Marius Wormnæs 
Motorfly:  Heidar Pall Ragnarsson 
Seilfly:   Ståle Lien 
Sportsfly:  Kristian Fahlstrøm 
[Støtte NLF-adm: Einar Bjørnebekk] 
 
NLFs lovkomité som også fungerer som ankeutvalg 
Leder:   Arne Kristian Boiesen (HPS) 
Medlem:  Per Bjørge (sportsfly) 
Medlem:  Harald Evensen (motorfly)  
[Støtte NLF-adm: Torkell Sætervadet] 
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NLFs hederstegnskomité 
Leder:   Rebecca Hansen (fallskjerm/seilfly/motorfly) 
Medlem:  Ola Lilloe-Olsen (motorfly/sportsfly) 
Medlem:  Audun Thinn (modellfly)  
Medlem:  Hans Christian Heer Amlie (fallskjerm/motorfly) 
[Støtte NLF-adm: Sissel Orderdalen] 
 

Vedtak: Luftsportstyret vedtar sammensetningen av styreoppnevnte komiteer som 
foreslått av ledergruppen og den enkelte seksjon. Komiteene oppnevnes med 
funksjonstid 1. april 2022 til 31. desember 2023. 

 
 
Sak 017/22    Luftsportstyret oppnevner delegater til FAIs kommisjoner 
 Seksjonene foreslår kandidater som delegat og eventuelle alternative 

delegater til sine respektive kommisjoner. Det er Luftsportstyret som 
oppnevner delegater og alternative delegater.  

  
Ballong (CIA):  Reidar Bratsberg     
Fallskjerm (ISC): Trude Sviggum alternate: Kristian Moxnes 
HPS (CIVL):  Øyvind Ellefsen alternate: Jon Erik Staurset 
Modellfly (CIAM): Narve Jensen  alternate: Tom Erik Sørensen 
Motorfly (GAC): Kurt Norevik  alternate: Ola Tau Hatlestad 
Aerobatics (CIVA): Steinar Østby  alternate: Ulrik Hasle   
Seilfly (IGC):  Lars Rune Bjørnevik   
Sportsfly (CIMA): Tormod Veiby 
Selvbyggere (CIACA) Lars Øyno 

 
 
Vedtak: Luftsportstyret godkjenner seksjonenes forslag til delegater og alternative 

delegater til FAIs kommisjoner. Generalsekretæren sender oppdatert oversikt 
til FAI. For de kommende år gjøres en full gjennomgang av alle representanter 
til kommisjonene samtidig som Luftsportstyret nominerer Norges FAI Vice-
president for oppnevning på kommende FAI General Conference. 

 
 
Sak 018/22    Seksjonenes og NLTs del av NLFs årsrapport for 2021 

I henhold til etablert praksis i NLF godkjenner først Luftsportstyret de åtte 
bilagene til årsrapporten. NLFs samlede rapport skrives på bakgrunn av de 
godkjente bilagene. Forbundets årsrapport og årsregnskap for 2021 
fremlegges styret for godkjenning på møte 2022 03 den 23. mai.   
  

Vedtak: Luftsportstyret godkjenner NLF-seksjonenes og Norsk Luftsportstilsyns del av 
årsrapporten for 2021. 
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Sak 019/22  Tillegg til NLFs utviklings- og handlingsplan for 2022–2025 
 Norges Idrettsforbund har tatt kontakt i forbindelse med at NLF i utviklings- og 

handlingsplanen ikke har beskrevet noen klare mål og tiltak for å øke antall 
kvinnelige ledere på klubbnivå i norsk luftsport. Presidenten og 
generalsekretæren har, på bakgrunn av drøfting i ledergruppen, utarbeidet et 
forslag til tilleggsdokument til planen som ble vedtatt på Luftsportstinget 
2021. 

 
Vedtak: Luftsportstyret godkjenner tilleggsdokumentet til NLFs utviklings- og 

handlingsplan for 2022–2025. Styret vil påse at seksjonene tar aktivt del i 
tiltakene som er rettet mot å oppnå målet. 

 

Sak 020/22  Luftsportsuka 2022 
Luftsportstyret behandlet saken på møte 2022 01 i januar. Saken er også 
drøftet i NLFs ledergruppe på møte 1. mars.  

Aktivitetskonsulent Tom Brien orienterer om arbeidet så langt mot årets 
arrangement. 

Vedtak: Luftsportstyret anmoder seksjonslederne om å sende inn sine forslag til 
arrangementet før 13. april.  
 

Sak 021/22  Luftsportens dag 2022 
Luftsportstyret besluttet på sitt møte 1. november i 2021 at Luftsportens dag 
2022 skal avholdes lørdag den 7. mai.  
 
Styremedlem Bjørn Egenberg innleder i saken. Aktivitetskonsulent Tom Brien 
orienterer om arbeidet så langt mot årets arrangement. 
 

Vedtak: Luftsportstyret anmoder seksjonene om å kontakte klubbene for å informere 
om Luftsportens dag og oppfordre til aktiv deltakelse.   
 

 
Sak 022/22 Takk-programmet 
 På styremøte 2022 01 meldte styremedlem Espen Finne inn sak som han 

ønsket behandlet under posten «eventuelt». Tiden strakk ikke til på januar-
møtet og det ble bestemt at saken skulle utsettes til neste styremøte.  
Styremedlem Espen Finne innledet i saken. 

  
 President Rebecca Hansen fratrådte under behandlingen av denne saken, 

mens Nic Nilsen overtok ordstyrerrollen.    
 
Vedtak:  Luftsportstyret understreker betydningen av tydelige vedtak som er 

etterprøvbare.  
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Orienteringssaker 
 
Sak O-08/22 Norges Idrettsforbunds og Norges Luftsportforbunds standpunkt i Ukraina-

saken    
Luftsportspresident Rebecca Hansen og styremedlem Jon Erik Staurset 
orienterte.  
 

Sak O-09/22  Kommunikasjon og informasjon  
 Kontorsjef Jostein Tangen orienterte. (Saken er utsatt fra møte 2022 01) 
 
Sak O-10/22    Rapport om viktige saker det for tiden arbeides med i administrasjonen                                

Generalsekretær John Eirik Laupsa og rådgiver Torkell Sætervadet 
rapporterte.  

   

• Administrative saker 
o Det er inngått leieavtale mellom Norges Luftsportforbund og Oslo 

Fallskjermklubb om leie av fallskjermanlegget på Østre Æra for 
perioden 2022–2026. Forbundets ledergruppe har godkjent 
avtalen.  

o Voss Fallskjermklubb jobber fortsatt med å få til en fornyelse, eller 
i alle fall en forlengelse, av leiekontrakt for klubbområdet for 
fallskjermaktiviteten på Bømoen. Det haster med å få en avklaring 
ikke minst i fbm. World-Cup arrangementet som skal arrangeres på 
Voss høsten 2023. Klubben støttes av Fallskjermseksjonen NLF i 
det krevende arbeidet med grunneier og Voss Herad. 

o Norges Luftsportforbund har registrert portal i NIFs digitale 
rapporteringssystem «Mitt varsel». Systemet lanseres om kort tid. 

o Ulykkesrapporten etter en fatal speedgliderulykke i 2020 er nå 
ferdigstilt og publisert. Hele Luftsportstyret ble i 2021 kontaktet av 
etterlatt da vedkommende reagerte sterkt på et utkast til rapport. 
Forbundets sentrale sikkehetskomité ble da involvert i arbeidet. 
Det har blitt gjort mange endringer i rapporten og etterlatte har 
blitt tilbudt en gjennomgang av endelig rapport før publisering. Det 
er lederen av sikkerhetskomiteen som har hatt kontakten, men det 
har ikke blitt respondert på tilbudet om gjennomgang før 
publisering. NLFs ledergruppe har godkjent den endelige 
rapporten.     

o Administrasjonen har utarbeidet forslag til kriterier for prosjekter 
som er søknadsberettiget til midlene «utviklingsorientert 
ungdomsidrett». Kriteriene avstemmes med 
ungdomsrepresentanten i Luftsportstyret. Ledergruppen har 
vedtatt at fordelingsnøkkelen som er benyttet tidligere år også skal 
benyttes i år (sak L-02/22). 
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• Luftrom 
o Veien videre for luftsportsområder: Dialog med Avinor Flysikring 

og Luftfartstilsynet – vi ser flere skjær i sjøen 
o Radiopåbudssoner (RMZ): Ønske om RMZ over Kjeller, Oslo og 

Skien. Hva mener NLF om radiopåbud i slike tilfeller? 
o Luftromsendring over Notodden er vedtatt: Utfordringer for HPS 

og seilfly – Luftfartstilsynet overlater til NLF å søke om 
kompenserende tiltak (fareområder eller reservert luftrom) 
og/eller inngå avtaler med yter av flysikringstjenester 

o Fareområder for droner: NLF er i dialog med Luftfartstilsynet for å 
sikre berørte parter partsrettigheter og allmennheten adgang til 
høringsinnspill 

o «U-space» (dvs. droneluftrom): NLF har avlevert et omfattende 
høringssvar – både direkte til EASA og via EAS 

 

• Sportsflyforskriften 
o Luftfartstilsynet har kommet langt i forskriftsarbeidet – 

høringsbrev er nå under utforming 
o Begrenses til 600/650 kg (dvs. ikke utvidelse til nasjonalt regulerte 

motorfly i denne omgang) 
o En viss spenning knyttet til f.eks. tekniske bestemmelser 
o Tidsplan: Fortsatt ultimo 2022 

 

• Anlegg og flyplasser 
o PFLY (Avinors flyplasser utenfor åpningstid): Ny to-årsavtale på 

plass fra ca. 1. april (til 31. mars 2024). MyPPR på alle plasser 
o Sandefjord lufthavn: Innført bookingsystem som NLF mener 

strider mot konsesjon, konsesjonsforskrift, EUs tidslukeforordning 
og Chicago-konvensjonen. 

o Husodden: Svært vellykket samarbeid og foreløpig positivt resultat 
o Fagernes: Flyplassen er til salgs – uten vilkår om fortsatt 

flyplassdrift 
o Oslo-området: Forskjøvet avvikling av Forsvarets baser på Kjeller 

har gitt litt bedre tid. NLF har tatt nytt initiativ til å se på saken i lys 
av behovet for testsenter for utslippsfri luftfart 
 

• Annet 
o ICAO 1:500.000-kart: Fortsatt produksjon er sikret. Det blir 

mulighet for hjemmeprinting i tillegg til bestilling av plott i A0-
format (enten «on demand» eller via butikk) 

o AIP for små flyplasser: Et voksende problem 
o LN-ELB: Flyet er nå operativt etter «årlig» mv. Kontrakter om 

samarbeid nærmer seg sluttforhandlet 
o LAPL-instruktører: Luftfartstilsynet har innskrenket rettigheten til 

flyinstruktører som «kun» har PPL(A) på en måte som etter NLFs 
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syn strider med EØS-retten. Aktuell avdeling avviser å behandle 
saken på kort sikt på grunn av stort sakstilfang.  
 

Sak O-11/22    Rapport om medlemmer og klubber     
Det vises til utsendt rapport. Kontorsjef Jostein Tangen besvarte spørsmål. 
 

Sak O-12/22    Rapport om nye utdanninger     
Det vises til utsendt rapport. Kontorsjef Jostein Tangen besvarte spørsmål. 

 
Sak O-13/22 Rapport økonomi        

Det vises til utsendt rapport. Kontorsjef Jostein Tangen besvarte spørsmål.
       

Sak O-14/22 Rapport fra forbundets seksjoner 
  Det vises til utsendte rapporter. 
 
 
 
 
Møtet hevet kl. 21.20.  
 
 
 
 
 
 
 
Rebecca Hansen      Torkell Sætervadet   
President        Referent 
 
 
 
 


