
 

Utvidet styremøte Bardufoss flyklubb, 13. april 2021. 

 

Oppmøte: Erik Mikkelsen, Hans-Kåre Dalvik, Marius Høiseth (Teams) og Lars Lien (på Teams). Fredrik 

Jensen og Raymond Langås møtte som varamedlemmer. Fred Eilers møtte som Skolesjef/Leder 

flytjenesten. Bjørnar Lange og Tore Nitter (Teams) møtte på vegne av byggekomiteen. 

Status og ferdigstilling av klubbhus: 

Tore og Bjørnar gjorde rede for arbeidet. Det står igjen rørleggerarbeid, pluss litt annet arbeid og 

installasjon i bygget. Det vil være klart for rydding/vasking i løpet av noen uker. Byggekomiteen kaller 

inn til dugnad for å flytte inn i nytt hus (vask/møblering etc), samt utflytting av de gamle lokalene. 

Byggeregnskapet må ferdigstilles, sammen med melding til kommunen. Dette vil løse ut de siste 

stønadsmidlene, samt momsrefusjon. 

 

Økonomistatus 

Tore Riise har startet arbeidet som kasserer. Han var forhindret fra å delta på grunn av 

arbeidsoppdrag på Svalbard. Siden han ikke er valgt av årsmøtet, vil den formelle betegnelsen i NIF’s 

system vær eforretningsfører. Det er opprettet nytt regnskapssystem VISMA, som vil bli integrert 

med klubbens øvrige systemer. Økonomien i klubben er god. 

Flypark – status 

Teknisk leder var forhindret fra å møte. LN ACI er grounded i avvente av godkjenning av årlig 

inspeksjon. LN DAY forfaller til årlig inspeksjon 15. april, og vil være ute av drift ei ukes tid. 

Det ble diskutert om klubben skal kjøpe kombi-ski til LN ACI, for å gjøre skiflyging mer tilgjengelig og 

sikre at flyet blir godt ivaretatt i hangar. Dette er dyrt, men kan gi en gevist i videre bruk av ACI som 

skifly. 

 

Skolevirksomhet 

Fred redegjorde for aktiviteten, det er tre kandidater til PPL for tiden. To av disse er godt i gang med 

flyging. I tillegg vil en elev starte et intensivt program seinere i vår. Det ligger an til at kun en av 

elevene vil fortsette som aktivt medlem i klubben. I tillegg er det muligens ytterligere en kandidat til 

PPL-skoling, samt en trafikkflyger som skal konvertere MEP til SEP. Et par kandidater i klubben 

planlegger halehjulsutsjekk til sommeren.  

Flytjenesten 

Lite aktivitet, men det er ønske om å gjennomføre en øvelse i løpet av våren/forsommeren.  

Luftsportens dag 2021  

Vi planlegger å arrangere Luftsportens dag på Elvenes 29. august (siste søndag i august). Kolibri 

sportsflyklubb, Troms fallskjermklubb og Salangen seilflyklubb er invitert til å være med som 

arrangører. Arrangementet er avklart med flyplasseier – Arena Elvenes. Vi vil ta initiativ til et 

oppstartsmøte for å avklare ambisjonsnivå og organisering i løpet av noen uker. 



 

Eventuelt 

Jarle har tatt arbeidet med å søke om fornyelse av landingstillatelser for skiflyging. Disse vil bli lagt ut 

på våre nettsider, i tillegg til i egen mappe for å ta med i flyet. 

Vi bør utarbeide en katalog/liste over aktuelle utelandingsplasser, der banelengder, kontakt- og 

annen relevant informasjon er tilgjengelig for våre medlemmer. 

 

Erik Mikkelsen 

Styreleder/ref 

 

 

 

 


