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EFK/M 
ÅRSMELDING 2016 
 

1. STYRET 
Styret i 2016 har bestått av 
  
 Leder:    Ulf Petter Haugen 
 Nestleder:   Jan Ove Toverud 
 Styremedlem/kasserer: Ola Langholen 
 Styremedlem:  Carsten Walmsnæss 
 Styremedlem:  Kjell Arne Andersen 
 Varamedlem:   Per Nørstebø 
 Varamedlem:   Per Inge Evensen 

 
2. Andre tillitsverv: 

Skolesjef:   Jan Henning Jansen 
Ass. Skolesjef:  Steinar Storm Kristiansen 
Teknisk sjef:   Roar Sæther 
Flytryggingssjef:  Ingard Erlingsen 
Revisor:   Ingard Erlingsen 
Valgkomité: Styret 
 
Instruktører:  Jan H. Jansen, Steinar S. Kristiansen, Carsten 

Walmsnæss, Anders Bonsak, Kjell M. Nordbæk 
 

3. Medlemmer 
Antall 2016:  48 
 
Dette er en nedgang fra 50 i 2015 
 

4. Styremøter 
Vi har avholdt 4 styremøter og behandlet 23 saker.  

 
5. LN-TFQ 

 
Det har vært en del tekniske utfordringer på flyet. Blant annet var det ikke bestilt 
nødvendige komponenter,slik at flyet fikk unødvendig lang nedetid rundt 
påsketider.  
I tillegg måtte batteriet byttes i høst., og det tok noe tid før vi fant ut at det faktisk 
var dette. 
 
Vi finner det sterkt beklagelig at verkstedet ikke var forberedt på vedlikeholdet 
som skulle komme. Dette er tatt opp slik at vi forhåpentligvis slipper tilsvarende i 
fremtiden. 
 
Vi har også sett på alternativer for vedlikehold, men så lenge Ola og Roar får være 
med å skru på flyet, vil det ikke lønne seg å bytte verksted. 
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Når det gjelder kravet om 8.33 mhz separasjon på radioer som kommer som et 
krav fra 2018, ser det ut til at vi slipper å bytte radio, da Norge får dispensasjon 
fra dette. 
Dette sparer oss for store utgifter 
 

6. Flytid i 2016 
              LN-TFQ – 151 timer, hvorav brannvakt 9 timer og skoling 40 timer 
 

7. Skoling i 2016 
Det er fløyet 49 timer skoling, fordelt på 40 timer på LN-TFQ, og 9 timer på LN-
BEC. 
 
Vi har to nye elever som har startet på PPL, hvorav én har avlagt teorieksamen, 
og den andre skal gjøre det i februar 2017.  
 
Dette er en gledelig økning fra 2015, og vi mener det er grunn til optimisme mht 
skoling, da vi har søkt om skoletillatelse for LAPL. 
 
Videre har vi inngått et formalisert samarbeid med Hedmark Flyklubb om 
skoledrift (HFK har ikke egen skoletillatelse) 
Disse to tingene tror vi kan gi økt skolevirksomhet 
 

8. Hangar og klubbhus 
Vi vedtok å legge nytt tak på hangaren. Planen var at dette skulle gjøres i høst, 
men måtte utsettes til 2017. 
 
Klubbhuset har fått et etterlengtet lag beis, og det er foretatt nødvendig bytte av 
vinduer. 

 
9. Myweblog 

Klubben innførte fra 1. Mai bookingsystemet myweblog, som også Micro bruker. 
Dette vil forhåpentligvis gi medlemmene bedre oversikt over bookinger, økonomi 
etc.  
Målet er også at det skal gi lette jobben for kasserer og teknisk  sjef. 
 
Ola får hjelp av Per Nørstebø med å ajourføre kontoer etc. 
 

10. Økonomi 
Økonomien er brukbar.  
Se for øvrig egen rapport fra Kasserer. 
 
Det ble besluttet å innføre forskuddsbetalingen, dvs hvis man betaler for 10 
timer, kan man fly 11. Vi håper dette kan øke aktiviteten. 
 

11. Sluttbemerkning. 
Det har vært et år på det jevne for motorgruppa, med stabil medlemsmasse. 
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Det som er betenkelig er et alt for lavt timeuttak på LN-TFQ. Vi kan håpe at 
skoleaktiviteten tar seg opp, og at dette igjen genererer timer. 
 
Det er ganske klart at det som ”berger” økonomien er et fast tilskudd fra 
brannvakt, kombinert med et lavt antall faktisk flydde timer. 
 
Avslutningsvis ønsker vi å takke alle som har bidratt, det være seg dugnader, 
instruksjon, utarbeidelse av ny skolehåndbok etc.  
 

 
Styret i EFK/M 

 
 



STYRE MOTORGRUPPA 2017 
 
Styremøte i motorgruppa 28 februar 2017 bestemt at antallet medlemmer skal 
reduseres til tre, samt ett varamedlem. 
 
Fra årsmøtet 11 mars 2017 vil derfor motorgruppa ha en ledergruppe som består av 
 
 
Leder   Anders Bonsak 
Nestleder  Kjell Arne Andersen 
Medlem  Ola Langholen 
Varamedlem  Per Inge Evensen 














