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     Til stede: Morten, Jan Petter, Johan, Marius, Grethe, Ellen 

Sak1: Sesongen til nå v/DL 
I fjor frem til dagens dato var det 336 flere hopp, men 12 foran på tandem. Vært en del dager 
kansellert grunnet vær, bl annet tre lørdager. Antall elever er stabilt.   
Et par nye storhopperdealer har kommet til.  
Ellen foreslår elevhelg for å få med elever fra i fjor og forfjor. Johan tar ut liste over alle elever og 
fordeler alle elevene mellom oss i Styret. Vi ringer så alle medlemmene som ikke åpenbart fortsatt 
hopper.  
Det ble også foreslått at vi skal sette i gang innhopp i Karlsvika.  
 
Stabsmøter: det har vært fire møter så langt. Stemningen på møtene er god og det er ønskelig å 
fortsette med disse.  
 
Johan har foreslått med Voss å ha instuktørutveksling for å gi de en avveksling. 
 

Sak2: Tippemidler 
Styret har gått gjennom denne saken. Siden vi ikke eier området får vi ikke tippemidler. Morten har 

forsøkt å ordne at vi kan få dispensasjon til dette, men det er en minimal sjanse. Det er i så fall en 

prosess som ville utsatt prosjektet med to år, og sannsynligheten for å få det til er meget liten.  

Sak3: Landingsområdet 
Pga platen til TO har tandemlandingsområde blitt flyttet til jordet ved parkeringen (nedenfor 

videobua) Det gamle området blir kun for AFF instruktører og evt foto. Elevjordet er som før. 

Området ved pølsa er høyhastighetsområde/alt. området som før. Det skal lages publikumsområde 

slik at de kan se tandemlandingene. Dette området blir inngjerdet. Jan Petter lager konto for å 



 
handle materialer og setter i gang på feltet. Det er ønskelig å få stab til å bidra å bygge. Marius 

kommer med innspill om at dette må ses i sammenheng med området i sin helhet.  

Trampolinen skal settes opp der den var før når plassen er gruset. Grethe sørger for å få den opp når 

det er klart.  

Sak4: Grønt bygg 
Branninspeksjon i bygget. Lovet til 15. juni. Koster 13 500,- eks.-  

Solberg kommer i morgen. Det gjelder kontrakt til grønt bygg. Morten og Jan Petter tar det møtet.   

 

Sak5: Hangar 
Alt er klart. Får tilbud denne uken. Ønskelig å få opp hallen før NM.  

Pål Bergan har foreslått at hoppdrift kan være byggherre.  

Rune Midtgaard kan muligens bidra her. 

Vi må få tak i noen som kan bidra med bulldoser. Ellen foreslår at vi annonserer dette på Facebook. 

Det skal graves 50 cm ned. Vi får pris fra han som har laget grøfta denne uken.  

Sak6: Rutiner 
Marius ønsker å ha et møte for å komme i gang med dette arbeidet. Det blir vanskelig å få gjort dette 

nå før sommeren, så Styret ønsker å få gjort dette i september. Marius sender ut forslag til datoer og 

skal sammen med Grethe finne agenda/utkast.  

Sak7: Luftsportsuka 
Vi må si nei til dette tilbudet. Morten har tatt denne. 

Sak8: 10 min call 
Ellen ønsker at klubben skal bli strengere ifht 10 min call. Dette sklir ut.  

Sak9: Reklame på hjemmesiden 
Morten og Jan Fredrik jobber med denne 

 

Sak10: Salgsmateriell og plakater 
Grethe får kontroll på hettegensere og ser på bestilling av t skjorter (skal vi for eksempel ha med NM 

logo?) 

Grethe bestiller tandemplakater sammen med Tove 


