
Info	fra	seilflygruppen	
Fokus på møte i seilflygruppen 4 mars var klargjøring for årets sesong.  I forkant var det sendt ut en 
spørreundersøkelse hvor medlemmene kunne føre på hva de var interessert i å delta på.  
Konklusjonen var at påske og sommerleir på Voss hadde stor interesse, mens andre aktiviteter var 
det begrenset interesse for.  Da var planen, påske og sommerleir på Voss, samt vanlig klubb aktivitet 
på Ulven.  Begrensingene som regjeringen har innført gjør de næreste aktivitetene er usikker.  
Oppstart av sesongen med påskeleiren på Voss henger i en tynn tråd. 

Hangaren nærmer seg ferdigstillelse.  Den gir bedre tilgang til flyene, og legger til rette for stor 
aktivitet i sommer.  Vi satser på fint vær, gode forhold, høy aktivitet og at vi snart kommer i gang.   

EASA reglene fordrer flere starter både med instruktør og solo for å holde sertifikatet gyldig.  
Prislisten er lagt opp til at det skal lønne seg å fly mye.  Forventningen er at medlemmene kjøper 
årskort og bidrar til en god sesong.  Utgiftene til klubben er nærmest konstante.  Prislisten er bygget 
opp slik at de faste utgiftene dekkes ved årskort og driftsutgiftene og inntekter for fremtidige 
investeringer/flykjøp kommer av aktiviteten, og den skal være lagt ut nå. 

Leirer er viktig for å bygge klubb og opprettholde klubbmiljøet.  Det er viktig å ha alternative 
aktiviteter på programmet hvis dårlig vær forhindrer flyging eller det passer inn i aktivitetsplanen.   

Vi har til hensikt å arrangere noen rekrutteringshelger med introkurs, en på våren og en på høsten.  
Den på høsten vil være i tilknytting til Nordisk Seilflydag.  Andre interessante aktiviteter er junior 
samling, junioruken, luftsportsuken og høstleir.  Juniorene oppfordres til å delta på 
juniorarrangementene da de både er interessante og subsidierte. 

I løpet av sesongen vil vi arrangere noen sosiale aktiviteter i tilknytting til flygingen på Ulven.  Det vil 
vi komme tilbake til. 

Angående Coronatiltakene som er innført er det usikkert når vi kommer i gang. Nøkkelpersoner har 
ordnet sertifikatene sine slik at vi er klar til full aktivitet når det blir lettet på begrensingene.  Minner 
om tilbud på årskort dersom det er betalt før 1 april 2020. 
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