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Styremøte i Seilflyseksjonen 25. mars 2021 
Digitalt møte på Zoom 

Møte 02/21 
 

Møtet begynte kl 18:35. 

 

Deltagere: Rebecca Hansen (møteleder) 

Johan Heggelund 

André Ebert 

Martin Bjørnebekk 

Sondre Bjørø 

Steinar Øksenholt (protokoll) 

 

Sak 11/21 Godkjenning av protokoll 01/21 

 

Protokoll 01/21 var utsendt på forhånd 

 

Vedtak: 

Protokollen for styremøte 01/21 ble godkjent 

 

Sak 12/21 Seilflyseksjonens årsrapport 2020 

 

Seilflyseksjonens årsrapport for 2020 var utsendt for e-postbehandling i seksjonsstyre den 11. 

februar 2021. 

 

Vedtak: 

S/NLFs styre godkjente årsrapporten for 2020 den 14. februar 2021. 

 

Sak 13/21 Seilflyseksjonens regnskap for 2020 

 

Seilflyseksjonens regnskap for 2020 viser et overskudd på 510.000 kr hvor budsjettet var 

overskudd 300.000 kr. Avdelingsleder kommenterte resultatet for de ulike prosjektene i 

regnskapet. Som ventet hadde revisor anmodet om at salget av LN-GBZ måtte tas til inntekt 

med 450.000 kr. Videre måtte det første avdraget på DG1001 LN-GOR aktiveres. 

Rehabiliteringen på internatet er også utgiftsført med ca. 200.000 over driften i 2020. 

Seksjonen har også i 2020 mottatt ca. 430.000 i støtte for tapte inntekter som følge av 
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pandemien. Hovedsakelig er dette aktiviteter knyttet til driften på Ole Reistad Senter. 

 

Vedtak: 

S/NLFs styre er godt fornøyd med det økonomiske resultatet for 2020 tatt i 

betraktningen de utfordringer pandemien har påført oss spesielt i driften av 

Ole Reistad Senter. Regnskap 2020 legges frem for seksjonsmøte for 

godkjenning med resultat 510.000 (overskudd) 

 

 

Sak 14/21       Budsjett 2021-2024 

 

Administrasjonen har startet utarbeidelsen av et første utkast til styringsbudsjett for 2022-

2024. Utkastet må jobbes videre med og må sees i sammenheng med strategiske mål og 

prosessen for kommende tingperiode. Som følge av utsatt seksjonsmøte og ting benyttes det 

vedtatte oppstarts budsjettet for 2021 som årsbudsjett. Styret drøftet den videre prosessen med 

strategi og budsjettarbeidet 

 

Vedtak: 

S/NLFs styre besluttet å innkalle til en egen workshop for styre med fokus på 

strategi og budsjett den 25. april 2021 

 

Sak 15/21       Driftsmodell Ole Reistad Senter  

 

I løpet av vinteren har vi vurdert flere konsepter for videre drift av Ole Reistad Senter. Siden 

juli 2020 har vi stått uten fast vertskap/vertinne og holdt driften i gang under pandemien ved 

innleie av ekstrahjelp ved behov. Styret startet drøftelsene av driftsmodellen ved sitt 

strategimøte i november hvor flere ulike modeller ble skissert og hvor det ble nedsatt et utvalg 

bestående av Andre Ebert og Steinar Øksenholt for vurdering av «outsourcing» av tjenester 

som renhold og bevertning. Det er innhentet tilbud på disse tjenestene fra aktører i regionen. 

Daglig leder redegjorde for disse tilbudene og mulige samarbeidspartnere i Forstmann 

(catering/bevertning) og Renholdsbedriften (vask og renhold). 

Vertskapsrollen må allikevel videreføres som avlastning for daglig leder. Styret har også 

anbefalt at den permanente skjenkebevillingen sies opp fra om med sesongen 2021. 

 

Daglig leder innstilte som følge av overstående orientering på følgende driftsmodell for 2021: 

 

Det ansettes et vertskap i stillingsbrøk 100% som får en revidert stillingsinstruks og 

ansvarsområder. Den resursen som tidligere er tilknyttet som 18% ekstrahjelp med fokus på 

renhold bakes inn i den nye vertskapsrollen. Det etableres avtaler med Renholdsbedriften for 

vasking (timebasert) og Forstmann for catering primært på middagsretter ved større 

arrangementer/samlinger. 

 

Vedtak: 

S/NLFs styre gav sin tilslutning til daglig leders innstilling til driftsmodell for 

Ole Reistad Senter 2021. Daglig leder får i oppgave å ferdigstille avtaler og 

sammen med NLF ge.sek ansette nytt vertskap. 
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Sak 16/21       Status etter oppstart av DTO, Norges Luftsportfobunds Seilflyskole 

 

Norges Luftsportforbunds Seilflyskole ble deklarert den 5. mars 2021 med 14 tilsluttede 

klubber. Totalt 10 ulike treningsprogrammer ligger til grunn for et samlet kurstilbud 

organisert i skolehåndboken. Det er videre klargjort for konverteringer av elever under 

utdannelse i gammel utdanning til den nye SPL-utdanningen og registering i TMS (digital 

elevplattform). Alle avgifter knyttet til oppstarten er avstemt med klubbenes skolesjefer. 

Frem til og med 8. april vil det være mulig å skole under gammel ordning. Flere av klubbene 

vil nok benytte denne muligheten ved oppstarten nå i påsken. 

 

I etterkant av DTO og skolesjefsamlingen har Steinar, Svein og Andreas (Luftsportstilsynet) 

vært tilgjengelige i ukentlige spørretimer arrangert som Teams-møter. Oppslutningen om 

dette har vært veldig god og nyttig for alle parter (klubber, seksjon og myndighet) 

 

Vedtak: 

S/NLFs styre tok orienteringen til etterretning og var imponert over den 

innsats som er lagt ned av flere for å kvalifisere organisasjonen til deklarasjon 

av DTO innen fristen i april. 

 

Sak 17/21       Sesongstart i påsken 

 

Norges Luftsportforbunds anbefaling er at vi ved sesongstarten nå i påsken må følge 

nasjonalt, regionalt og lokalt smittevernsregime. I diskusjon med klubbene oppleves dette å 

slå veldig forskjellige ut. Noen velger en forsiktig og rolig start med begrenset deltakelse og 

andre velger å vente med all aktivitet. Vågå Wavecamp og Svedanorkurset ble kansellert i uke 

11 som følge av pandemien. 

 

Ved Ole Reistad Senter bemannes slepeflyet, men det arrangeres ingen påskeleir fra sentral 

regi. Klubbene må selv ta ansvar for sine aktiviteter og medlemmer. Det vil være mulig å leie 

et begrenset antall rom, men administrasjonsbygget holdes stengt og felles samlinger må 

foregå utendørs med avstand. Senteret følger eller NHO Reiselivs smittevernsstandard for 

mindre overnattingssteder/camping. 

 

Vedtak: 

S/NLFs styre tok orienteringen til etterretning 

 

Sak 18/21       Acro-NM seilfly 2021 

 

Styret diskuterte tidligere i vinter mulighetene for å gjennomføre acro-NM for seilfly som en 

del av NM-uka 2021 i Sarpsborg. Disse planene ble lagt bort og det er jobbet videre med å se 

på andre alternativer. Konkret foreligger det nå et forslag om å arrangere NM Acro med 

seilfly på Geiteryggen 7.-8. august 2021 som en forsmak på et sammenslått NM Acro under 

NM Uka 2022 for motorfly og seilfly nettopp på Geiteryggen. 

 

Vedtak: 

S/NLFs styre vedtok å legge NM Acro 2021 med seilfly til Geiteryggen flp og 

ønsker å involvere lokale klubber (Lunde/Notodden) i arrangementet. 
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Sak 19/21       Acro NM 2022 

 

Seksjonsleder presenterte ideene bak et felles NM i acro for seilfly og motorfly under NM 

Uke 2022 i Skien. Geiteryggen flp vil kunne være en flott arena for dette. NM Uka 2020 

dekkes av NRK med daglige sendinger og dette bør være en god mulighet for å få vist oss 

frem på TV. 

 

Vedtak: 

S/NLFs styre var positive til å fortsette planleggingen for et felles NM i acro 

for seilfly og motorfly på Geiteryggen flp under NM-Uke 2022. 

 

Sak 20/21       Hangar på Starmoen 

 

Seksjonsstyret starte en konkret utredning av muligheten for å bygge flere hangarplasser ved 

sin strategisamling i november. Starmoen oppleves som en attraktiv arena og vil kunne 

tiltrekkes seg nye fly og piloter i årene som kommer. Vi ser også at regionen rundt oss har 

utfordringer hvor spesielt Kjeller, men også Hamar flp er under press. Det er også i dag 

interesse fra eksisterende piloter og flyeiere på Starmoen for utbygging av nye hangarplasser. 

I seksjonsstyret fikk Johan i samarbeid med Steinar i oppgave å utrede muligheten for ulike 

typer løsninger. I prosessen dukket det også opp et initiativ fra Elverum flyklubb som har tatt 

rollen som koordinator i et hangarutviklingsprosjekt med John Amundgaard som leder. 

Prosjektet har hatt et oppstartsmøte og det innledende arbeidet konkluderer med at vi bør se 

mot en T-hangarløsning med  

 

Vedtak: 

S/NLFs styret ser veldig positivt på det initiativet som er initiert av Elverum 

FK for utvikling av flere hangarplasser. Daglig leder anmodes om aktivt å ta 

del i dette arbeidet og rapportere til styret. 

 

Sak 21/21       Status for TAKK-programmet 

 

Seksjonsleder orienterte om progresjonen i arbeidet med å ferdigstille programmet for 

utsendelse til klubbene. Det gjenstår fortsatt et stykke arbeid her og fokus har nå vært på å 

avholde workshops på zoom. 

Takk-programmet er nå også tatt opp av alle seksjonen i NLF. Her vi erfaringene fra vår 

seksjon være helt sentrale i veiledningen av de andre. 

 

Vedtak: 

S/NLFs styret opplever at TAKK-programmet har blitt veldig godt mottatt av 

seilflygerne og at deltakelsene på workshopene er gode. I løpet av våren 

ferdigstilles de delene som per i dag har sitt «bud» og ingen presentasjon. 

 

 

 

Møte avsluttet kl 21:10 

 

Neste møte: 

25. mai 2021 kl 18:30-21:00 Temas/Zoom 


