
Agenda 
Anleggskomiteen i NLF 

 

Tid: 12/12-2017 kl 1800 

 

Sted: NLFs kontor i Møllergata 

 

Innkalte deltakere  

Frode Graff (FG)  HG/PG/SR 

Pål S Vindfallet  (PV)  Mikro 

Morten Haave (MH)  Modell 

Arild Solbakken (MS)  Ballong 

Ramsy Suleiman (RS)  Fallskjerm 

Ulf Bjørtomt (UB)  Motor 

Håvard Gangsås (HG)  Seilfly    (på Skype) 

John Eirik Laupsa (JEL)  NLF 

Lars Øyno   (LØ)  Leder, referent 

 

På Skype: 

Ramsy Suleiman  Fallskjerm 

Håvard Gangsås (HG)  Seilfly     

 

Avbud: 

Pål S Vindfallet  (PV)  Mikro 

 

 Agenda: 

1. Matservering 

2. Referat fra forrige møte       

3. Arbeidsoppgaver 

4. Spesifikke flyplasser: 

a. Hamar 

b. Rygge 

5. Informasjonsinnhenting 

6. Mandat 

7. Tidspunkt nytt møte 

 



1. Mat: Takk til John Eirik / NLF for rundstykker. 

 

2. Referat fra møtet 16.10.2017 ble godkjent. 

 

3. Arbeidsmetode: 

Møter på NLF med email-utveksling imellom. Saker skal behandles og legges 

frem for NLFs styre for vedtak. Gruppa skal også fungere som NLFs 

ekspertpanel for anlegg. Det ligger flere saker «på vent» sentralt. Disse vil 

legges ned til komiteen nå etterhvert. 

RS spurte om medlemmene er kjent med kommiteen? Svaret på dette er nok 

nei. Det ble besluttet følgende: 

a. Det lages en presentasjon som beskriver anleggskomiteen, arbeidsmetoder, 

saker og mandat. Action: LØ. Frist: innen 12 2018. 

b. Hver enkelt seksjonsrepresentant presenterer komiteen i seksjonens 

klubbledermøte til våren. 

c. Der saker skal presenteres til sentralstyret, tar LØ presentasjonen. 

 

4. Spesifikke flyplasser: 

Hamar: PV kunne ikke komme til møtet pga sykdom/behandling, men sendte 

følgende redegjørelse: 

Det jobbes intensivt meg Hamar Flyplass. Spesielt politisk. Vi er i gang med å 

lage hørings-svar da ny kommuneplan er lagt ut på høring, med frist 15 

januar 2018.  Vi har produsert opp maler som er sendt ut til de vi mener er 

aktuelle for å levere slike tilsvar, men som nødvendigvis ikke får dette med 

seg.  Jeg kan på neste møte gå igjennom hva vi har gjort og hvordan vi har 

lagt opp løpet for å redde Hamar. NLF med Torkel og Jon Eirik har vært nært 

involvert i dette. 

Det ble besluttet å behandle Hamar på neste møte. 

Rygge: Samarbeidsutvalget (NLF/AOPA/EAA) skal møtes torsdag for 

diskusjon av frigjøring av Fornebumidler til Rygge-oppstart. Forsvardbygg 

har tilbudt GA-miljøet bruk av flyplassen, men på svært krevende vilkår. Det 

er både kostbart å komme i gang, samt usikkert pga kort oppsigelsestid. Det 

anbefales imidlertid fra Anleggskomiteen å betale hva det koster for å etablere 

bruk av plassen. 

 

5. Informasjonsinnhenting: 

UB hadde undersøkt med Arne Mathisen hva som er gjort tidligere ifht 

klubbene og anlegg. Dette arbeidet ble ikke avsluttet, vi må starte opp på nytt. 

Vi ønsker å samle litt info fra klubbene om anleggene. Dette bør være et 

enkelt oppsett med noen få spørsmål som rutes fra seksjonsstyrene til 

klubbene. 

Action: UB skisserer noen spørsmål som sendes til øvrige medlemmer for 

uttalelse. Frist: før jul. 

Disse skal så sendes ut til klubbene, og resultatene presenteres på seksjonenes 

klubbledermøte til våren. På dette møtet forklares også hvorfor dette er viktig 

og hvilken gevinst man kan få fra arbeidet. 



 

6. Mandat: LØ la frem forslag til mandat basert på tidligere forslag samt mandat 

fra Motorsportsforbundet. Det ble diskusjon rundt siste punkt på mandatet 

som omhandler hvor tungt komiteen skal brukes av klubbene i enkeltsaker. 

Action: LØ forfatter forslag til tekst, og sender ut til komitemedlemmene. 

Frist: Før jul. 

 

7. Tidspunkt for neste møte ble satt til tirsdag 20/2 2018 kl 1730. 

 

 

 

Lars Øyno 12/12 2017  

 

 


