
 

Styremøte 28.04.2015 

Innhold 
Sak1: IT-Systemet/Hjemmeside .......................................................................................................... 1 

Sak2: Status flygere ............................................................................................................................. 1 

Sak3: Status utleie TO .......................................................................................................................... 1 

Sak4: Status Hangar ............................................................................................................................. 2 

Sak5: Orientering om ny plass for TO, gravearbeider ......................................................................... 2 

Sak6: Grønt Bygg Status ...................................................................................................................... 2 

Sak7: Lagdealer - Sondres lag/PM,s lag, andre ................................................................................... 2 

Sak8: Ungdomsmidler - søknad før 01.05.2015 .................................................................................. 2 

Sak9: HI orienterer .............................................................................................................................. 2 

Sak10: DL orienterer ............................................................................................................................ 3 

Sak11: Hoppetider. Tillegg dager, forandre tider etc. ......................................................................... 3 

Sak12: Vurdering av stilling ................................................................................................................. 3 

Sak13: Rutiner ..................................................................................................................................... 3 

Sak14: Evt ............................................................................................................................................ 3 

 

 

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

Sak1: IT-Systemet/Hjemmeside 
Konklusjonen for årets budsjett er at vi kjører videre med hjemmesiden og booking slik vi gjør i dag.  
Grethe, Ellen og Tove skal se på tekst på nåværende hjemmeside for å gjøre den lettere å forstå 
inntil videre. 
Johan lurer på om det er det mulig å legge inn en link for betaling? Grethe sjekker med Dibs om vi 
kan få til noe.  
Grethe jobber videre for å finne leverandører til en løsning for neste års budsjett. 

Sak2: Status flygere 
To piloter (Niklas og Lars Geir) er ratet. 
I tillegg har vi Agnar som flyr. 
Bjørn skal rates også rates. 
Det er også snakk om svenske flyvere ved behov.  

Sak3: Status utleie TO 
Johan har pratet med Andreas på Voss. Mest sannsynlig utleie på Veko, men ikke utleie til Freefly 

festivalen. Videre på TøFsk ta stilling til utleie på Beverboogien. Alternativ er å ta inn fly fra Æra. 



 
Styret ønsker i utgangspunktet å fortsette med tradisjonen, Johan jobber med alternativ løsning. (for 

eksempel LN-VYN) 

Det foreslås å fylle flyet tur retur på Veko.  

Styret ønsker å se på å sette inn benker i TO. Lars Geir skal få se på dette.   

Sak4: Status Hangar 
Morten har vært i kontakt med kommunen, og det jobbes nå med den saken.  

Det er en mnd leveringstid på hallen, og Christian og Jan Petter har folk som kan hjelpe til når vi kan 

begynne å jobbe.  

Sak5: Orientering om ny plass for TO, gravearbeider 
Graves til snuplass for TO på feltet som skal asfalteres. Arbeidet er snart ferdig.  

JLS tar kostnad på dette, da det er en del av JLS.  

Sak6: Grønt Bygg Status 
Jan Petter var i møte med kommunen på fredag. I Kommuneplanen fra 1983 står det registrert som 

boligformål, så det ser ut som det skal gå bra. Det kommer til å stilles krav ifht brann. Klubben må få 

hjelp av en konsulent for å utarbeide plan på dette. Kommer an på hvilken brannklasse bygget 

kommer inn under. Det må gjøres ganske omfattende arbeid for å gjøre dette klart. Morten, Jan 

Petter og Christian kan bidra på dette.  

Sak7: Lagdealer - Sondres lag/PM,s lag, andre 
Nå har Siri sitt lag, som har ambisjon om VM, fått 10 000.  

PM/Bellyboys har søkt, og det har også Sondre/Rebel. 

Ellen legger ut på nett at vi har 30 000 igjen i potten for lagstøtte, og vi mottar søknader frem til 6. 

mai.  Resterende pott blir fordelt etter fristen har gått ut.  

Sak8: Ungdomsmidler - søknad før 01.05.2015 
Søkes ikke i år 

Ellen skal finne ut av alle midler man kan søke om hele året. Grethe sier at dette må inn i årshjul som 

skal lages for å ha bedre oversikt over hva som gjøres når ila. året. 

Sak9: HI orienterer 
-Instruktører: Det har vært et stort i2 kurs, vi fikk fire plasser (søkte om syv). Anna Fasting, Jan Fredrik 

Karlsen, Bodil Stene og Halvor Angvik.  

-AFF instruktører: det sendes også flere på AFF kurs. 

 -Diverse(tracking etc.): Det er viktig at trackingreglene blir fulgt på hoppfeltet nå i starten av 

sesongen. (maks to trackinggrupper; en først og en sist) 

Det kommer nye håndbokregler denne uken. Christian har vært i dialog med Rune Aspvik, som har 

skrevet tracking kompendiet. Det er ønskelig å få satt dette i system på Jarlsberg. Christian ønsker å 



 
jobbe videre med dette sammen med Johan. Johan setter i gang med dette nå for å lage lokale 

regler, og sender dette til Styret og HI.  

Det nevnes at det bør lages regler for  
- Trackingleder 
- Hvem kan være trackingleder 
- Ansvarsområdet til trackingleder 

Det er også forslag om utsjekkshopp i samme stil som utsjekk på B sert for freefly.  
 
Christian sier at morgenbrief skal holdes hver morgen, og tracking og regler bør være en del av denne 
briefen.  
Så snart SU har kommet med nye regler for tracking tas dette tak i.  

Sak10: DL orienterer 
-Mannskap: Det er avtalt ukentlige stabsmøter i starten av sesongen. Det er også avtalt hvem som 

skal være vaktmester/vaske osv.  

 -Kurs: det er pt 41 stk påmeldt kurs. De to første er fulle. Kursinstruktør er på plass på de fire første, 

mangler på femte, syvende og åttende. Jan Fredrik skal holde ett av de kursene sammen med andre 

fra i2 og Christian Krognes.  

 -Tandem: veldig bra forvaltet av Esben og Tove. Bemanning settes opp av Johan. Ca 170 tandem er 

booket til nå.  

 - Diverse: Joan sier at budsjettet er ganske stramt, og at dette bør hensynstas i neste budsjett.  

Sak11: Hoppetider. Tillegg dager, forandre tider etc. 
Morten foreslår å utvide søndagene, for eksempel frem til kl 20. Christian sier at vi må snakke med 

Tor/flyplassen, og evt be han om vi kan utvide. Styret er positive til dette. Styret snakker med Tor ang 

dette.  

Sak12: Vurdering av stilling 
Styreleder orienterte om sin stilling.  

Daglig leder orienterte om sin stilling. 

Sak13: Rutiner 
Marius ønsker at Styret og DL skal få et verktøy å jobbe etter/følge opp. Han har fått et dokument av 

Pål Bergan for å se hva slags arbeids som er gjort på dette tidligere. Grethe, Ellen, Marius og Jan 

Petter ser på dette og lager en TøFsk versjon.  

Grethe informerer om at vi må ha et årshjul der alle milepeler ligger inne (søknadsfrister til 

ungdomsmidler, LAM, voksenopplæringsmidler må inn her, når skal kursdatoer være klare, osv ) 

 

Sak14: Evt 
Demohopping: Bl annet fornebu i august og Øvrevoll: Johan følger opp denne og hører med Alex 

Aspheim om han kan hjelpe til 


