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Styremøte 03.10.22 

Referent: Carina Høie Østebø 

Oppmøte: Lars Inge Forus, Geir Wegger, Åsmund Idland, Øyvind Asbjørnsen, Jostein H Reinsnos, 

Carina Høie Østebø  

1. Identitetsbygging og jakkemerke. Som del av identitetsbyggingen av Jæren Luftsportsklubb 
vil det være fornuftig å få laget ett overordnet jakkemerke for klubben, eller 4 separate -altså 

ett merke per luftsportsgren - men alltid med hovedavsender Jæren Luftsportsklubb. Styret 

blir enige om et felles merke for alle klubbens grener. Carina videreformidler til Trond 
Nyman Aarre som tar frem et forslag til skisse for godkjenning av styret. Trond henter også 
inn pris for produksjon.

2. XC liga. Videreutvikle og videreføre XC liga for klubbens medlemmer for oppstart til nyåret 
med premiering. Det blir enighet om at en konkurransekomité samles inn for å videreføre 
dette til neste år. Forslag til komité vil klargjøres i forkant av neste årsmøte.

3. Luftboks saksgang. Øyvind har vært i kontakt med Trond Nilsen og Asbjørn Njå. Luftbokser i 

andre deler av landet er i bruk grunnet eldre avtaler. Etter regelendringer har disse 

luftboksene fått stå grunnet tidligere avtaler. Luftbokser er ikke noe vi kan få eller tildeles 

gjennom NLF. Krever vanlig søknad gjennom Sola/Avinor. Lokale flyplasser godkjenner 

luftbokser. Det kreves omstendelig kartlegging hos Avinor for å kunne godkjenne og få dette 

til.

Det diskuteres rundt muligheter for å sette opp flere alternative luftbokser (Gjesdal, Årdal, 

Veraland (umulig å fly uten å bryte høydebegrensning/god termikk) m. m.). Klubben bør søke 

om åpning av luftbokser hvert år.

Jostein setter opp forslag (koordinater, høyde, flyregler). En minikomité (Jostein og Øyvind) 

ber om et møte med Avinor når forslag er klart.

4. Vindpølse/markør Øksnanuten. Styret har mottatt forslag fra Asbjørn Njå om

utbedring/fornyelse av vindmarkør på takeoff ved Øksnanuten. Styret diskuterer ulike

alternativer. Geir og Lars Inge tar i etterkant av møtet en vurdering på stedet for å vurdere

muligheter for ny vindmarkering på takeoff.

5. Klubbsamlinger. Styret diskuterer rundt klubbsamlinger fremover. I høst vil det sendes ut

invitasjon til sikkerhetsseminar (via teams). I januar/februar 2023 vil det inviteres til

nødskjermkast med mulighet for sosial samling i etterkant. Jostein tar dette videre.
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6. HG kurs. Det diskuteres rundt muligheter for å kunne arrangere HG-kurs til neste år. Dette vil 

avhenge av interesse.  

 

7. Eventuelt.  

 

I møte med tårnet angående luftboks (ref pkt 3.) vi det også tas opp lokal helikopter trafikk.  

 

8. Faglig leder orienterer.  

 

Siden forrige møte:  

Et medlem i hendelse i utlandet. Rapportert.  

Noen luftromsbrudd i klubben.  

Nestenulykke med HG i Lysebotn. Nødlanding i fjellside. Ikke medlem i klubben 

Ulykke med SPG i Lysebotn. Ikke medlem i klubben 

 

Det har vært lite PPG og SPG rapportering i år. Generelt for alle grener er det lite næruhell 

som blir rapportert inn.  

 

Sender ingen på instruktørkurs i høst. Håper noen er kvalifiserte til neste år. Kravene har blitt 

strengere. Styret gir sin tilslutning til kurs innen PPG, PG, SPG og HG, opptrekk og opplæring 

av hjelpeinstruktører.  

 

Klubben har ingen HPIT tandem examinator per dags dato.  

 

Faglig leder er på sitt siste år i rollen. Det er NLF som formelt utpeker ny FL. Styret anbefaler 

en eller to kandidater til NLF. 

 

 

 


