
ÅRSMELDING 2016 – OPERATIV LEDER 
BARDUFOSS FLYKLUBB 
 
2016 ble et år med aktivitet på det jevne, sammenlignet med de senere år. Vi forblir relativt 
like store som klubb, noe som betyr at vi fremdeles kan regnes som en liten klubb å være. 
Det er dog positivt at den flyaktiviteten som er, ikke er synkende. Det som har vært 
gjennomgående, ikke bare i fjor, er at det er ganske få medlemmer som står for en stor 
andel av den aktivitet som finnes. Vi skulle gjerne sett at det var flere aktive piloter i 
klubben, men jeg vet at dette er noe som ligger på bordet hos styret som en av 
utfordringene, og det jobbes med tiltak hele veien. 
 
Utleie av Piper Cub til Bodø flyklubb må sies å være en suksess, det er et stort engasjement 
for dette flyet der nede. I den forbindelse vil jeg absolutt anbefale våre egne medlemmer 
som ikke har utsjekk på Cuben å vurdere det. Vi er absolutt heldige som har et slikt fly i vår 
flypark.  
 
En utfordring som vi takler ganske så bra er en økt flyaktivitet på Bardufoss flyplass. Det er 
mye småflytrafikk nå, sammen med et bra trykk fra helikoptersiden så kreves det litt av oss å 
kunne følge med i trafikken som VFR-piloter. 
 
Vi er veldig heldige som holder til på en flyplass/flystasjon hvor det kryr av avdelinger og 
personer som innehar høyt kunnskapsnivå i sitt fagfelt. Temakvelder i klubben er noe som 
har vært gjennomført, og bør absolutt forsettes med. Faglig påfyll trenger vi alle, og er med 
på å holde vår egen operative evne ved like. 
 
Til slutt vil jeg si at jeg dessverre har vært lite involvert i klubbens aktivitet dette året og det 
beklager jeg. Uten å gå i detaljer, så skyldes det sykdom og ellers aktivitet i min jobb. Da 
dette overhodet ikke er ideelt for en som skal lede den operative siden, håper jeg derfor at 
noen med et større engasjement/mer tid er villig til å overta denne posten i kommende år. 
 
Ha et riktig godt flyår i 2017! 
 
Dag-Helge Karlsen 


