
Årsmelding 2017 – EFK Motor 
 

1. Ledergruppen har bestått av 

 Anders Bonsak – Leder 

 Kjell-Arne Andersen – Nestleder 

 Ola Langholen – Kasserer  

 Per Inge Evensen – Vara 

2. Andre ressurspersoner 

 Jan Henning Jansen – Skolesjef 

 Roar Sæther – Teknisk Leder 

 Stig Børrestuen – Alt mulig mann 

3. Møter 

 Avholdt 3 møter i løpet av 2017. 

4. Aktiviteter 

 Avholdt 3 dugnader, hvor rydding har vært fokus. 

 Flere uformelle samlinger i løpet av året. 

 En dugnad med vask av fly. 

5. Økonomi  

 Egen presentasjon. 

6. Antall medlemmer  

 46 betalende medlemmer. 2 mindre enn 2016. Stadig synkende. 

7. Skoling 

 Svært positivt år, med mye skoling. 158 timer totalt.  

 God tilgang på instruktører. 

 Godt miljø og standardisering instruktørene imellom. 

  Skolehåndbok på plass. 

 4 elever bestått PPLA. 

 4 instruktører som. 

8. Klubb PFT 

 Styret valgte å innføre klubb PFT. Noe som av mange ble mottatt på en positiv måte, 

men møtte også en del motstand. Valgte allikevel enstemmig å innføre. I tråd med 

NLF retningslinjer, kutyme i stort sett alle andre norske flyklubber, og med 

utviklingen innen GA Worldwide.   

 Instruktørene og teknisk ser svært god effekt av dette. 

9. Flytider  

 



10. Meget fornøyd med aktiviteten i 2017. 

11. Status LN-TFQ 

 Utført arbeide i 2017. 

 Skiftet alle tre dekk. 

 Ryddet opp i noen indikatorpoblemer. 

 Reparert sprekk i vinge. 

 Generelt i meget god teknisk stand. 

12. Status bygningsmasse 

 Klubbhytte - Status ok. 

 Hangar – trenger maling, noen små hull i tak, trenger ny dør. 

13. Planer for 2018 

 Ferdigstille prosjekt opprydding av hangar og klubbhus. 

 Male treverk over hangarporter. 

 Bytte hangardør. 

 Male alt det røde på klubbhus. 

 Kitte vinduer klubbhus. 

 Bytte eksosanlegg LN-TFQ. 

 Arbeide med en klubbhåndbok. 

14. Tanker om fremtiden 

 Hva skjer med Starmoen? Nytt rikssenter? Økt trafikk? 

 Hva gjør vi når motor på TFQ er utflydd? 

 Stadig minkende medlemsmasse. 

 Hva gjør vi med nye skolesystemet? 

 Slå sammen klubber? Eller dra synergier av hverandre? 

 

 


