Protokoll NLF/HPS styremøte
Møte 04/18
Avholdt 26. oktober 2018
Møtet startet kl. 17:00
Deltakere:
Styret:

Ane Pedersen, Styreleder
Brynhild Jorid Rotvold
Erik Skarbøvik, Styremedlem
Job Nestor Bahner, Varamedlem/ungdomsrepresentant
Frode Graff, Nestleder
Erland Åmot, Styremedlem

Administrasjonen:

Trond Nilsen, fagsjef

Sak 01/2018 Godkjenning av innkalling, agenda og de fremmøtte
Vedtak:

Innkalling, agenda og deltakere ble godkjent med tillegget.

Sak 02/2018 Gjennomgang og godkjenning av protokollen fra styremøte 3
Protokoll fra styremøte 3.
Vedtak:

Godkjent

Orienteringssaker
O-01/2018

Orienteringssaker, administrasjon ved Trond
Se eget vedlegg
Orientering fra faglig ledergruppe ved Trond
Se eget vedlegg

O-02/2018

Orientering fra NLF ved Frode
Frode orienterte fra møte i Luftsportstyret 10.september 2018
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O-03/2018

Orientering fra Ungdomskomiteen/NLF ved Job
Job Bahner har tatt over rollen som ungdomsrepresentant og styremedlem
etter Elisabeth Bye.
Styret ønsker Job velkommen.
Det har ikke vært noen møter i ungdomsutvalget siden forrige styremøte.
Orienteringssakene ble tatt til etterretning

Sak 18/2018 Økonomisk støtte prosjekt ‘Trygge unge piloter – Idrettsleiren 2019
Karete Johansen presenterer prosjektet
Karete orienterte om hva Idrettsleiren er. Leiren har vært arrangert i 68 år og
hadde ca. 700 deltagere i 2018. Leiren tilrettelegger også for utsatte grupper
ungdommer. I 2019 vil den vil foregå 23-27.juni.
Unge Trygge Piloter støttes av Sørlandets Paragliderklubb og Bygland
Luftsportklubb. Tanken er at opplegget er som et ‘forkurs’ til vanlig
nybegynnerkurs der man gir dem en forsmak av hva sporten handler om ved å
gi teoriopplæring, trene groundhandling og noen skolebakketurer. Avsluttes
med en tandemtur.
Det søkes om midler til innkjøp av nødvendig utstyr. Utstyret vil oppbevares
og vedlikeholdes av Bygland LSK, men tanken er at det kan disponeres også av
andre klubber i perioden det ikke benyttes på Idrettsleiren, med prioritet på
klubber der det skal holdes kurs for ungdom.
Seksjonen er positiv til prosjektet.
Det ble diskutert alternative måter å finansiere utstyr til prosjektet, feks leie
fra klubber, profesjonelle aktører, eller Seljord Folkehøyskole.
Styret ønsket at Job/ungdomsrepresentanten også skal være med på
prosjektet siden prosjektet er rettet mot ungdom.
Styret ber Karete komme med økonomisk forslag basert på eventuelt
samarbeide med folkehøyskole eller andre klubber som har utstyr, samt leie
av utstyr.
Et alternativ kan være støtte til leie av utstyr og godtgjørelse til instruktør.
Vedtak:

Ingen vedtak

Sak 19/2018 Forsikring 2019
Vi har fått tilbud fra AGS som vi har per i dag + If. Det har også vært sendt ut
andre forespørsler uten at disse har svart.
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Vedtak:

Tilbudet fra If ser gunstig ut. Fagsjef går igjennom dette grundig og bekrefter
til styret at ingenting er oversett og forespør om eventuell behandlingsgaranti.
Saken avgjøres så per epost.

D-010/2018 Rikssenteret
Senteret ble igjen oversvømt 14/10 og vannet sto høyere enn noensinne, ca
1.80 m over gulvnivå. Alt inventar anses som ødelagt. Det er stor skepsis i
styret til å gjenoppbygge senteret. Per i dag sørger forsikringsselskapet for at
bygget tørkes så det ikke går sopp i bygget. Deretter må det utredes hvilke
alternative løsninger som kan finnes. Fagsjef starter dialogen med
forsikringsselskapet hvilke alternative løsninger de ser for seg.
D-011/2018 Utviklings- og handlingsplan
Behandles på neste styremøte
D-012/2018 Konkurransereglement/utvalg
Fagsjef forespør regelverksutvalget om de kan utarbeide en standard mal for
konkurransereglement for alle grener. Deretter sirkuleres denne til KK’ene
sammen med NLFs nye konkurransereglement slik at hvert utvalg oppdaterer
sine reglement.

Sak 20/2018 Datoer for styremøter og andre møter i 2019
Styremøte 1 – Onsdag 6.februar 2019
Styremøte 2 – Fredag 5.april 2019 - Sola
Seksjonsmøte – Lørdag 6.april 2019 – Sola
Fagmøte – Søndag 7.april 2019 – Sola
Styremøte 3 – Forslag: Tirsdag 8.mai 2019
Strategisamling – Forslag: Avholdes lørdag 06.12.2019 og søndag 07.12.2019)
Møtet ble avsluttet kl. 20:50
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Sak O-01 – Orientering fra administrasjonen
Nytt medlemssystem utvikles stadig og ny funksjonalitet kommer sakte men sikkert på plass.
Flygebevisene har blitt per seksjon og fått engelsk tekst slik at de kan brukes utenlands.
Engelsk tekst jobbes det også med både for medlemskort og forsikringsbevis.
2 486 av totalt 2 943 medlemmer har betalt kontingent i Min Idrett per 23/10.
Tilsvarende tall ved utgangen av oktober 2016 og 2017 var hhv 2 369 og 2 513.
451 kursforsikringer er registrert i systemet hvorav 393 er betalt. En del av differansen her
skyldes at noen er registrert både med kursforsikring og forsikring/fornyelse.
1841 Fornyelse og forsikring er betalt av 2640 registrerte.
Det vil si at totalt er 2 234 forsikringer betalt så vi har fortsatt en vel stor andel som har
betalt kontingent, men ikke forsikring. Her er det mange årsaker. For eksempel har vi fått
innmeldinger for noen som skal på kurs i vinter, disse er ikke gitt forsikring enda. Et lite antall
er støttemedlemmer som ikke har forsikring. Vi går igjennom alle for å fange opp eventuelle
glipper.
Tiden som går med til support vedrørende nye systemer mot medlemmer og klubber er
fortsatt synkende, men vi har et behov for å kjøre et antall kryssjekker av data for å sikre oss
at medlemskap, forsikringer og flygebevis blir korrekt registrert.
På trappene er elektronisk fornyelse som det jobbes med. Dette vil få fullt fokus slik at vi kan
få dette på plass snarest mulig.
Rikssenteret druknet grundig søndag 14 oktober. Vannstanden har kun vært høyere ved 2
tilfeller, hhv på 17-1800 tallet. Vannet har stått ca 1.80 over gulvnivå inne så det aller meste
av interiør er ødelagt. Lars Bahner var på senteret da vannet steg og klarte å redde noe før
han måtte evakuere. Takstmann var på plass 23/10 og opprydningsarbeidet er startet. Det
ryddes og så vil vegger åpnes så de kan tørke før det går sopp i bygget.
Et antall medlemmer har brukt senteret til å oppbevare sine HG’er, storparten ble våte
under flommen og eierne er oppfordret via Fb til å ta hånd om disse da de ikke er merket.
Det er planlagt møte med LT og nkom i slutten av november blant annet for å få på plass
avtale om bruk av flyradio. Vil også gjennomgå en del planlagte kommende endringer til
sikkerhetssystemet.
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Sak O-02 – Orientering fra faglig ledergruppe
Det er registrert 174 hendelser i Flightlog så langt i år hvorav 45 ulykker – 16 av disse er SPG, 29 er
PG og 4 er HG. Det er ikke opplagt hvor mye av SPG hendelsene som skyldes at det opereres med
høyere risiko i forhold til erfaringsnivå og hva som skyldes høyere rapporteringsfrekvens, men det er
registrert et betydelig høyere antall hendelser med SPG i år. 42 mot 18 i fjor. Det vil ta noe tid før vi
kan slå fast om de økende tallene skyldes at man er flinkere til å rapportere eller faktisk økende
antall hendelser. Det logges også betydelig flere turer, dette henger nok både sammen med flere
utøvere, men også at flere av de ‘gamle’ logger og økende aktivitet for eksempel pga gondolen i Loen
som seiler opp som Norges klart mest bruke flysted pga SPG aktiviteten. 4473 turer så langt i år mot
2730 i 2017.
Vi prøver å ta frem statistikk på antall unike piloter som har logget for å få et bedre vurderingsgrunnlag. (18 301 SPG turer i 2017 mot 21 115 så langt i år)

Det ble avholdt instruktørkurs i Drammen 18-21/10 med 11 deltagere fra PG og SPG samt seminar
20+21/10 med 17 deltagere.
Per i dag er det 22 instruktører som skulle vært på instruktørseminar i 2018 som ikke har vært det.
De det ikke søkes om utsettelse for vil miste sitt instruktørbevis ved årsskiftet.

23/08/2018 var det en hendelse med en tysk speedgliderflyger i Loen. De var 2 som fløy og
den ene feilberegnet landing og skadet ryggen. Han ble fløyet til Haukeland. Ettersom
speedgliding er ulovlig i Tyskland hadde han ingen formell opplæring på SPG og følgelig ikke
noe flygebevis for dette. Han var klar over at dette kreves i Norge, men valgte å fly likevel.
Han påsto han hadde bakgrunn fra PG og fallskjerm, men DHV hadde ham ikke i sitt register
hverken per i dag eller fra tidligere. Han fikk et forelegg for ulovlig flyging på Kr 8 000,Vi håper dette vil ha en viss preventiv effekt på de som flyr uten flygebevis.
Fagsjef har også vært i kontakt med Alpinanleggenes Landsforening for å få hjelp til å spre
kunnskap til disse om hvilke regler som gjelder for flyging med primært SPG, men også PG.
Det er utarbeidet et orienteringsskriv som foreningen sprer til alle sine medlemmer. Målet
er både å redusere ulovlig flyging, men også sikre godt samarbeide med alpinanleggen slik at
vi får best mulige tilgang til disse.
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