
Styremøte Bardufoss flyklubb, tirsdag 8. september 2020 

Oppmøte: Erik Mikkelsen, Marius Høiseth, Lars Lien og Raymond Langås (Vara). I tillegg møtte 

Skolesjef/leder flytjenesten Fred Eilers, Teknisk leder, Stein Jakobsen og byggekomiteen v/Tore 

Nitter. 

1. Status flypark: Flyene har vært mye brukt i sommer, og er i god teknisk stand. LN ACI har 

hatt et driftsavbrudd pga svikt i oljetrykksmåler. Erstatning er lånt fra Bodø via John Solvang, 

slik at flyet er tilgjengelig for bruk. LN DAY har hatt problemer med avionikk, svingeviser er 

u/s, og reserve kunstig horisont må byttes. Begge flyene bør fornye interiør. Det vil bli 

innhentet tilbud på å trekke opp setene i både Cessna og Cub. 

Teknisk leder har fullmakt til å inngå avtale med Nord Norsk teknologi (NONOTEK) for drift av 

vedlikeholdsprogram for våre fly, i henhold til mottatt tilbud. Dette gir oss et oversiktlig 

program for å følge opp vedlikehold til en meget gunstig pris. 

Det er inngått en avtale med Kongsberg Aviation Maintenance Service (KAMS) om å låne 

verktøy. Dette er verktøy som tidligere har vært brukt av Patria (som er blitt overtatt av 

KAMS). 

2. Klubbhuset: Det er god framdrift i arbeidene med klubbhuset. Det legges golv og veggene er 

under ferdigstilling. Det er et problem med lekkasje fra taket. Noen utbedringer er gjort, og 

videre befaring fra bygningskyndig vil bli utført søndag 13. september (Befaringen er i 

skrivende stund gjennomført. De tiltakene som allerede er gjort fungerer og det er ikke tegn 

til lekkasjer i løpet av regnværsperiodene som har vært etter dette. Reparasjon av taket for 

en permanent og solid tetting vil være kostnadskrevende. Vi avventer utviklingen gjennom 

vinteren, for å ta en ny vurdering av hva som må gjøres til våren). Det gjenstår om lag 

150 000,- i kostnader for ferdigstilling. Dette er innenfor budsjett, og byggekontoen har 

midler til å dekke dette. 

3. Økonomi: Kasserer var forhindret fra å møte, men rapporterer om fortsatt god og 

«bærekraftig» økonomi, både i forhold til finansiering av klubbhus, samt drift av flyene. 

4. Publikasjoner: Ny sjekkliste for Cessna er utarbeidet, publisert på nettsidene og lagt i flyet. 

Dette inkluderer normal- og nødsjekkliste, samt en sjekkliste for Daglig Inspeksjon. Sjekkliste 

til Cub vil også bli utarbeidet. Klubbhandboka vil bli gjennomgått og oppdatert, slik at den blir 

«kalendernøytral». 

5. Aktiviteter: I løpet av sommeren har flyene fløyet jevnt. Det er gjennomført 3-4 

halehjulsutsjekker, LN DAY har vært på flere turer i Nord-Norge, samt en rundtur i Norden 

med Tore og Guy. Begge flyene deltok på NLF’s årlige flytjenesteøvelse for Nord Norge i 

Hattfjelldal.  

Byggekomiteen vil kalle inn til dugnader i klubbhuset.  

Det vil bli gjennomført klubbkveld med besøk fra ATC på Bardufoss, 11. oktober. 

Flytjenesten planlegger samøvelse med Bardu Røde Kors, med prioritet på bruk av samband 

og overføring av data fra fly til bakke.  

Det planlegges et luftsportsarrangement på Elvenes til sommeren.  

Bardufoss, 13. september 2020 

 

Erik Mikkelsen/ref 



 

 

 

 

Bardufoss, 8. juni 2020 

 

Erik Mikkelsen/ref 

 


