
ELVERUM  FLYKLUBB/SEIL 
 

ÅRSBERETNING FOR DRIFTSÅRET 2016 

 
 
STYRET OG TILLITSVALGTE 

Elverum flyklubb har hatt sitt andre år med ny struktur på organiseringen. 

Seilflygruppa har hatt denne ledelsen: 

  

Leder:   Marit Lindstad 

Nestleder:   Ida Mellesdal 

Kasserer/medlem:  Gunnar Øxseth 

 

Fagstillinger: 

Skolesjef:  Jan Arild Lindstad 

Teknisk sjef:  Geir Raudsandmoen 

Operativ leder: Andre Ebert 

Vinsjansvarlig:  Arne Gjelten 

 

Revisorer:  Ole Marskar og Knut Eggestad 

 

 

Møter i 2016 
  

På månedlige klubbkvelder for EFK har interessante temaer blitt belyst i foredrag og tatt opp i 

diskusjoner, og det klubbens fellesskap har blitt styrket.  

Saker som berører seilflygruppa har blitt tatt opp bl.a. ved sesongoppstart med 

utsjekksflyging, i løpet av sommerukene, ved arrangement som åpen dag og ved 

sesongavslutning da fly og utstyr ble satt i hangaren. 

Ledelsen har hatt ett møte og elles kommunisert pr. e-post og sms. 

 

 

Generelt om sesongen 2016 
 

Seilflygruppa har ved årsskiftet 2016/2017 58 medlemmer, en økning på 2 personer. 

Gjennom sesongen har det vært 8 elever.  

 

Aktive instruktører i 2016 

 

IK 2 instruktører: Andre Ebert, Arne Gjelten, Jan Arild Lindstad, Svein Birkeland og Bernt 

Smedal 

IK 4 instruktører: Jon Carlsen og Ida Mellesdal. 

 

 

Aktiviteten i nøkkeltall 

 

Medlemstall pr 31. des. 2016  (2015): 58  (56)   

Antall kjøpte årskort:    14  (14) 



Antall årskort vinsj:    10  (10) 

Antall selvassuranser:    16  (21) 

Antall brukertilskudd:   18  (18) 

Introturer flyslep:    37  (23) 

Introturer vinsj:    33   (6) 

 

Flyaktivitet 

 

Seilflygruppa har hatt en økning i aktiviteten, sammenlignet med forrige år. 

Antall solgte årskort gjenspeiler også i år at det er for få som deltar aktivt i flygingen.  

Dermed står det igjen en liten gruppe som driver det hele. 

Det har vært lagt opp til flyging i helgene, så fremt været har vært bra, og 

2 sommeruker med intensiv aktivitet.  
Flere medlemmer har deltatt i flyaktivitet på Vågå og Frya, og fått erfaring i bl.a. fjellflyging. 

Det har også blitt flydd en del med private fly. 

 

Starter/timer siden 2011 

 

Fly 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
LN-GIB 252/84 345/122 288/120 171/82 263/90 253/71 
LN-GBZ 206/82 288/116 237/98 196/92 131/52 166/62 
LN-GRA 51/33 137/62 38/22 66/23 17/7 30/14 
LN-GLG - - 61/67 24/31 31/22 38/50 
LN-GHG - - - 16/14 14/4 31/14 
LN-GAJ - 20/25 4/12 5/4 - - 
LN-GAQ - - 7/3 - - - 
SE-UCC 146/46 - - - - - 
LN-GBE - 20/4 36/34 - - - 
LN-GEL 92/20 - - - - - 
LN-GHO 30/19 46/39 - - - - 
Totalt 777/274 856/367 671/356 478/246 456/175 516/211 

 

 
Aktivitet i 2016  

(Tallene for 2015 i parentes) 

  
     Fly Starter Timer Vinsjstart Flyslep 

GIB 253(263) 71 (90) 175 (169) 76 (94) 

GBZ 166 (131) 62 (52) 81 (73) 85 (58) 

GRA 30 (17) 14 (7) 1 (4) 29 (13) 

GLG 38 (31) 50 (22) 8 (7) 30 (24) 

GHG 31 (14) 14 (4) 16 (5) 15 (9) 

SUM 516 (456) 211 (175) 281 (258) 235 (198) 

Økning fra 

2015 

+20 % +13 % +9 % +18 % 

 

54,5 % av alle våre starter forgikk med vinsj som startmetode i 2016. 



Flymateriell 

 

Klubben har disponert følgende fly i 2016: 

 

LN-GIB ASK 21 Heleid.   

LN-GBZ ASK 21 Eies sammen med ORS. Eierandel er 50 %. 

LN-GRA ASK 21 Eies av S/NLF, utlånsavtale med ORS. 

LN-GHG Astir CS Heleid.  

LN-GLG LS 4  Heleid. 

 

Vedlikehold og ettersyn 

 

Geir Raudsandmoen har ledet vedlikehold og ettersynet av flymateriellet i samarbeid med 

Knut Eggestad og med dugnadsinnsats fra medlemmene. 

 

Det ble besluttet å sende LN-GLG til LAK-fabrikken i Litauen til re-finish på overflaten. 

Flyet ble i november fraktet over i henger av Svein Birkeland og Bernt Smedal. 

 

Konkurranser 

 

Erlend Sørbye gratuleres med 1. plassen i NM med vann, åpen klasse. 

 

Eksterne verv 

 

Erlend Sørbye er medlem av UKK (uttak og konkurranse komite) og i SUK (sikkerhets og 

utdanningskomite) 

André Ebert er styreleder og Anja Havelin er styremedlem i Tilrettelagt Luftsport. 

Mariann Moen er nestleder i S/NLF, Marit Lindstad er styremedlem i S/NLF og Ole Marskar 

sitter i valgkomiteen S/NLF. 

 

Samarbeid med Gardermoen Seilflyklubb 

 

Avtalen som ble inngått i 2011, fortsatte også i 2016. Dette betyr en felles flyflåte og felles 

instruktørstab. For EFKS har dette vært en god avtale, og GSFK gir uttrykk for det samme. 

Det er særlig vår LN-GHG som er et populært ”byttefly”.  

 

Ulykker 

 

Det har ikke vært noen uhell eller ulykker med våre medlemmer eller våre fly i 2016. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Andre aktiviteter 

 

Under Luftsportsuka ble det flydd noen introduksjonsturer innimellom all annen aktivitet. 

Mye forskjellig luftsportsaktivitet samtidig medførte også i år mye unødvendig venting på 

bakken. 

 

LARS (Landsforeningen for ryggmargsskadde) kom på besøk i to helger, og mange av deres 

medlemmer fikk en fin flyopplevelse og et hyggelig opphold på Starmoen. 

 

Trysil flyklubb ble gratulert med dagen ved at Arne Gjelten og Odd-Henrik Borthen ble slept 

over til Sæteråsen, landet og gjennomførte en introduksjonstur før de returnerte til Starmoen. 

 

Juniorene fikk prøve vinsj som startmetode ifm med juniorsamling og junioruke. 

 

På Åpen Dag i august, holdt klubben åpent hus og fløy introduksjonsturer. Regnvær la en 

demper på arrangementet. 

 

 

 

 

For ledelsen i EFKS 

 

 

Marit Lindstad 

Leder 

 

 

 















Årsrapport vinsj 2016 

 

Totalt ble det vinsjet 281 starter, fordelt over 24 dager. Dette er en økning på 23 starter fra 

året før.  

Vinsj som startmetode har blitt en naturlig del av klubbaktiviteten, og vinsjen har blitt 

klargjort og kjørt ut så fremt medlemmer med nødvendig kompetanse har stilt opp. Det har 

vært mest aktivitet i helgene, men vinsjen har også blitt benytte i uka når det har blitt gjort 

avtaler om det.  

Det er et mål å lære opp flere medlemmer/piloter til å bli vinsjførere. Dette vil gi pilotene mer 

helhetlig forståelse av startmetoden.  En vinsjfører bør kunne få avløsning i løpet av en dag, 

med mulighet til å ta seg en flytur. 

Vi gjennomførte et intensivt vinsjkurs i mai, og tilbakemeldingene var gode. 

Kunststofflinene (Dyneema liner) som ble tatt i bruk i 2015 har hatt liten slitasje.  Med god 

motvind har avgangshøyden økt til ca 600 m, og sikkerhetsboksen over flyplassen er 

oppjustert til 700 m. 

Introduksjon av vinsjstart ble tilbudt i forbindelse med juniorsamling og junioruke, og flere 

benyttet anledningen til å fly. 

Oppgradering av motor og drivverk, eventuell anskaffelse av ny vinsj, står fortsatt på vent. 

 

 

Arne Gjelten                                       Marit Lindstad 

 

 

 


