
Referat fra styremøte Bardufoss Flyklubb 4.august 2003  
 
 

Tilstede: Fred Roger Eilers, Kjell Åge Fossland, Roald Andersen, Hans Tore Asphaug. 
 
 
 

Sak 18/03 Bruk av Elvenes. 
a) Det viser seg at det er blitt økt slitasje på LNDAY etter at Elvenes ble tatt i bruk. 
Bruken av Elvenes må settes i system for å minske slitasjen på flyene, eksempelvis 
klargjøring av grunnforhold, gresslengde, vann på stripa etc. Dette anses på som en 
flytryggings og teknisk sak. 
Vedtak: Flygesjef, Flytryggingsleder og Teknisk går sammen og lager forslag til kriterier 
for operativ bruk av Elvenes og Setermoen. Eventuelt nedsettes en ansvarshavende??? 
Forslaget legges frem for styret innen 18. august 2003.  
 
b) Det legges frem forslag om å utarbeide vedtekter om utsjekk med instruktør før 
flyging på klubbens ”uteplasser” (feltstriper) sommerstid. Vedtak: Saken fremlegges for 
skolesjef som får ansvaret for utarbeidelse av forslag. Forslaget legges frem for styret 
innen 18. august 2003. 
 
c) Klipping av stripene på Setermoen og Elvenes er nødvendig.  
Vedtak: Klipping iverksettes torsdag den 7. august. Fred Roger skaffer klippere. Hans 
Tore sender ut mail til medlemmene, med varsel om oppmøte og avreise fra BFK’s 
lokaler kl. 1600. 
 
 

Sak 19/03 GAP-weekend 2003. 
I frobindelse med at Elvenes sannsynligvis blir solgt i løpet av 2005, og at det kan være av 
interesse for NAK, var det luftet stemning for å arrangere GAP-weekend der i 2004. 
Vedtak: BFK jobber for å få lagt GAP-weekend til Elvenes i 2004. Fred Roger starter 
ballen ovenfor NAK. 
 
 

Sak 20/03 Dugnader kontra egeninsats. 
Det finnes en del gjøremål i klubblokalene som kan iverksettes uten at det nødvendigvis 
må arrangeres dugnad. Eksempelvis: 
- Toalettrom; Dette kan ferdigstilles av nevenyttige folk. 
- Elektrisk; Kan det elektriske i og utenfor hangaren videreutvikles? Nye uttak etc?? Kan 
magne Are og Ole Morten se på dette?. Kan dette bli ferdig innen 30. august? 
- Maling utvendig av teknisk bu og klubbhus; Hans Tore tar denne saken som innpisker, 
og kaller sammen nødvendige folk. Fargekode finnes sannsynligvis hos Bardufoss 
Farvehandel. 
Vedtak: Hans Tore sender ut mail til medlemmene, og lufter hvem som kan gjøre hva. 
Prøver samtidig å få en oversikt over hvilke ”håndverkere” som finnes i klubben. 
Tilbakemelding gis til styret. 
 
 

Sak 21/03 AFIS-plasser. 
Det er ønskelig å få sesongdispensasjon fra AVINOR om bruk av AFIS-plassene i Nord-
Norge utenom åpningstid. 
Vedtak: Hans Tore forfatter søknad, og sender til riktig instans. 
 
 

Sak 22/03 Medlemsmøte 1. september. 
Medlemsmøtet ønskes tillagt teknisk. Aleksander Gjems har også meldt sin ankomst, og 
vil derfor gi en orientering på møtet. 
Vedtak: Kjell Åge står som ansvarlig for arrangementet sammen med Ole Morten. Hans 
Tore ordner tillatelse til bruk av Tårn/Sikringsbyg g. Det vil bli grilling og sosialt samvær, 



så deltagere må ta med egen mat og drikke. Klubben ordner grill og grillkull. 
Innhold: - Orientering fra NAK (A. Gjems) 
                - DI program (Roald) 
 
 

Sak 23/03 Landingskonkurranse. 
Vedtak: Det arrangeres landingskonkurranse på Elvenes den 20. september. Roald står 
som ansvarlig for konkurransen. Påmeldingsliste lages og henges i klubben (Ansvar Hans 
Tore). Etterpå blir det sosialt med inslag fra lokal-historiker fra Malangen. Magne Are 
ordner historiker, Kjell Åge og Ole Morten det sosiale. Fred Roger ordner med fasiliteter. 
 
 

Sak 24/03 Flytjenesten. 
Operativ leder ser et problem i rekrutering til Fly tjenesten. Det er ønskelig med tilskudd, 
samt at det må skaffes oversikt over hvem som tilfredstiller kravene og ønsker/kan være 
med i tjenesten. Det er også treningstid tilgjengelig som må benyttes før året er omme. 
Vedtak: Fred Roger og Hans Tore gjennomgår medlemsmassen, samt at Hans Tore 
sender ut en ”lufte-mail” for å lodde stemningen. 
 
 

Sak 25/03 Endring av vedtekter om bruk av klubbens fly. 
I forbindelse med forsikringsterminen, viser det seg at fartøysjef /klubben står med 
ansvaret for en egenandel på kr. 50 000. Det var ønskelig å få dette ansvaret inn i 
regelverket på en formel måte. ”Uskrevent” er det sakt at medlemmene er ansvarlig for 
kr. 10 000 dersom skaden skyldes grovt uaktsomhet. 
Vedtak: Punkt 10 i angjeldende instruks endres til å inneholde at medlemmene er 
ansvarlig for en egenandel på kr. 10 000,- dersom skaden skyldes uaktsomhet. Hans Tore 
endrer vedtekten, og informerer medlemmene. 
 
 

Sak 26/03 Utsjekk på LNACI. 
I lys av at LNACI er et klenodium, og at det ikke finnes ”regler” for krav til utsjekk på 
Cuben, er det ønskelig å innføre regler for dette. Dette for å sikre at medlemmene er best 
mulig rustet til flyging på Cuben. 
Vedtak: Styret bestemmer at minimums total flytid settes til 100 timer før utsjekk kan 
gies. Utsjekken skal bestå av minimum 5 flytimer. Skolesjefen får ansvar for å utarbeide 
forslag til utsjekksprogram. Programmet legges frem for styret innen 15. september 2003. 
 
 

 
 
 
 
 
Hans Tore Asphaug 
Referent 


