
Styremøte Bardufoss Flyklubb 08. juli 2004  
 
 

Tilstede:  Fred Roger Eilers, Magne Are Eilertsen, Ketil Løvhaug, Roald Andersen,  
  Hans Tore Asphaug 
 
 
Sak 1 Motor til LNDAY 

 Det ble gjennomgått de muligheter som finnes med flyverksteder og importører. 
Det viser seg at 160 hk motorer ikke lar seg drive av MOGAS.  150 hk er 
tilgjengelig, men blir et tilbakesteg og for liten motor. Bytte til 180 hk blir for 
omfattende og dyrt. Etter kontakt med Lycoming-importør i Sverige viser det seg 
at fabrikkoverhalt motor kan skaffes til ca USD 21 000. Dette står som et 
alternativ dersom ikke det løser seg med reklamasjon ovenfor Oddvar Bøen. 
Roald følger opp forholdet til Bøen. Det viser seg at Bøen har flere 
reklamasjonssaker på ryggen. Det jobbes videre med å finne en brukt motor med 
gjenstående gangtid. Motoren skrues ut av LNDAY og gjøres klar for frakt. 
Frakt til kr. 300,- hver vei med Braathens kan ordnes via Svein Erik Ditløvsen. 
Magne Are fortsetter kontaktsøken med ScanAviation i Danmark som har skiftet 
navn til Air Service. Kontakt søkes også med Air Alfa i Odense. 

 Summering:  
Per Listerud, Notodden: Har 150 hk 
Wassbotn, Notodden: Har ikke 
Flyvedlikehold Torp: Har en C 172 til salgs 
Ringerike Helikopter: Har ikke 
Norønnafly, Rakkestad: Skal gi svar om en uke 
Aeromek, Kjeller: Har ikke 
Tore Lund: Har ikke fått kontakt 
Wattum, NAK: Har en 150 hk 

 Leie fly: En C150 er muligens ledig en plass i Nordland. Hans Tore følger opp 
dette. 
 

Sak 2 Teknisk sjef 
Stein har trekt seg som teknisk sjef. Roald blir forespurt av styret om å overta. 
Roald tar vervet på vilkår om at faglig ansvar overlates til han, og at han han får 
tillitt til det ansvaret han får. 
Vedtak: Roald Andersen gis vervet som Teknisk Sjef. 
 

Sak 3 Medlemsmøte 
Medlemsmøtet gjennomføres tirsdag 13. juli, og det satses på å få på plass 
program på stedet, praktiske ting (vaktmannskaper, bespisning, parkering, 
”kjøreregler”, navruter for Midnight Sun Flight, Bu shflyging, 
Formasjonsflyging, Camp etc), og ellers aktiviteter. 
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