
Styremøte BFK tirsdag 12.08-08 kl:1800 
 
Tilstede: Jan-Harald, Roald, Jarle, Bjørnar, Guy, Hans Tore og Kjell-Åge 
 
Sak 1: GAP samling 

- Formannen redegjorde for arbeidet som HAN har gjort. 
o Fasiliteter OK 
o Brief fra Forsvarets Flygeskole OK 
o Airspace incursion v’Anders OK 
o Praktisk flyging (ruter innenfor forskjellige luftrom) Hans-Tore 
o Brief omvisning 339 el 337 skv. Jan-Harald på saken 
o Mail og oppdatering lagt ut på Bardufossfly.com 

Alle medlemmer oppfordres til og melde seg på! Søk informasjon via våre nettsider! 
 
Sak 2: Justering av timepris 
Vedtak: Timeprisen justeres opp pga økende drivstoffpriser og generell prisøkning på 

deler og vedlikehold. 
 Nye priser:  LN-DAY ordinær: 1164,- grønn pris: 972,- 
    LN-ACI  ordinær: 858,- grønn pris: 636,- 
 
Sak 3: Internett i brakka 
Vi har problemer med å kople oss opp mot noen eksisterende trådløse nettverk. 
Vedtak: Hvis vi ikke klarer og få tilfredsstillende kontakt med de eksisterende 

nettverkene, gies det myndighet til formannen og kjøpe inn mobilt bredbånd fra 
Telenor til 499,- pr mnd.  

 
Sak 4: Nord Norsk Luftsportssenter 

Formannen har fått en henvendelse fra Erik Walle i Norsk Luftsportsforbund 
(NLF), der han utrykker bekymring for utviklingen og prosessen med og 
etablere Nord Norsk Luftsportssenter på Elvenes. Forhandlingene mellom 
Troms Luftsports Krets og Salangen Kommune har strandet og NLF går nå 
direkte inn forhandlingen. I den forbindelse ønsker NLF at Bardufoss Flyklubb 
kan, som en stor aktør, være den lokale tilknyttingen og forestå eventuelle 
driftsoppgaver som medfølger av en konsesjon. 

Vedtak: BFK stiller seg positiv til og støtte NLF i en etablering av Nord Norsk 
Luftsportssenter. Dette under forutsetning at det ikke pålegger oss noen 
økonomiske forpliktelser. 

 
Sak 5: Oppdatering av ADF og gyro 
Det er kommet inn en sak fra Guy som går på oppdatering av ADF og gyro.  
Vedtak: Teknisk leder (Stein) får i oppdrag og utbedre gyro. (reparere evt bytte) og 

sjekke eventuelle garantier som finnes på den vi har. ADF prioriteres ikke 
pr.nå. Hvis ADF skal oppdateres skal det gå fra legekontoen til Guy.  

 
 
Møtet slutt ca: 20:00. 
 
Ref: Kjell-Åge Fossland 


