
Årsmelding fra styret i Bardufoss flyklubb 2020. 

 

Styret har bestått av  

• Erik Mikkelsen, Leder 

• Marius Høiseth, Nestleder/Operativ leder 

• Hans-Kåre Dalvik, Styremedlem/kasserer 

• Lars Øyvind Lien, Styremedlem 

• Varamedlemmer har vært Raymond Langås og Kristian Fossland. 

Styret har hatt fire møter, referater er lagt ut på klubbens hjemmesider. I klubben har det vært 

aktivitet litt lavere enn det som har vært tilfelle de siste årene. Utbruddet av Korona-viruset og 

restriksjonene som ble innført i mars, førte til en markant reduksjon i aktiviteten i vår. Skisesongen 

for LN ACI ble spolert, og aktiviteten med LN DAY ble også langt lavere enn normalt. Utover 

sommeren normaliserte situasjonen seg, og aktiviteten i klubben har vært normalisert utover høsten. 

Grafen under viser den reduserte vårsesongen, der det kommer fram at perioden mars-mai var 

nærmest uten aktivitet. 

Etter den snørike vinteren hadde flytjenesten flere oppdrag for å kartlegge flomfaren i Troms i vår. I 

tillegg deltok vi med begge flyene på Flytjenesteøvelsen i Hattfjelldal i august, noe som ga verdifull 

trening for deltakerne og flytimer på skrogene. Det er gjennomført noe mindre skoling i 2020 enn det 

som har vært tilfelle de siste årene. Det er gledelig at flere har tatt halehjulsutsjekk, og dermed har 

økt aktiviteten på LN ACI. 

Flyparken er i god stand. LN ACI har byttet en sylinder i høst, og LN DAY har hatt problemer med 

kunstig horisont. LN ACI har fått trekt opp setene. Levetiden/TBO på motor for begge flyene må 

følges opp videre. Kostnadene for motoroverhaling/bytte må styres slik at de ikke treffer samtidig.  

Framdriften på bygging av klubbhuset har gått bra, trass i begrensninger i dugnadsaktiviteten på 

grunn av korona. Bygget er klart for innflytting når badet blir ferdigstilt og kjøkkenet er montert. 

Ferdigstilling av klubbhuset vil være positivt for klubben, og vil gi rom for revitalisering av aktiviteten i 

klubben. Økonomien er god. Ferdigstilling av klubbhuset vil gi muligheter til igjen å prioritere 

flyaktiviteten, og vi kan styre økonomien til drift av flyene. 

 

Bardufoss, 31. januar 2021 

 

Erik Mikkelsen 

Styreleder 

  



 


