
 
BMFK 
 

REFERAT STYREMØTE  
 
Dato:  03.11.11 kl. 17.30 – 20.30 
Sted: Telemarksvingen, kafeteria 
 
Deltakere: Oddvar, Ivar, Rolv og Ole Andreas 
Forfall: Torbjørn og Kenneth 
Gjest: Rune Slåtta. 
 
Saksliste: 1. A-bevis. 

2. Readyboks på Svartorkjerr 
3. Alle skal bruke frekvensklyper, også 2,4 GHz. 
4. Dugnad/ting som måbør gjøres 
5. Evt. 

 
Sak Informasjon / Konklusjon / Oppfølging Ansv. / Frist 

1.  Styret har besluttet at alle som skal fly på Svartorkjerr må ha avlagt A-
bevis i løpet av 2012. Ivar og Rune har vært på instruktørkurs i NLF og 
skal være sensorer etter hvert som vi føler oss kompetente til å avlegge 
prøve. 
 
Klubben har 8 læresett som medlemmene kan låne ved å ta kontakt med 
Rune eller Ivar. 
 
Det vil bli gitt tilbud om teorikurs og dette blir det opplyst nærmere om 
på klubbens hjemmeside.  
 
Hvis noen ønsker å ta prøven uten teorikurs, så er det mulig. Ta kontakt 
med Rune eller Ivar. Og følg med på klubbens hjemmeside. 

Alle  / 1/1-2013 

2.  Det er behov for en readyboks på Svartorkjerr. Dette er en avsatt plass 
som skal brukes for oppstart, klargjøring før takeoff og etter flyging. 
Det skal ikke startes eller taxes fly der folk befinner seg, dvs. forbi 
vindpølsa. Vi regner med å få dette klart til våren 2012. 

Alle  

3.  Alle skal bruke frekvensklyper, også de med 2,4 GHz. 
 
Det vil bli kjøpt inn nøkkelringer for 35 båndet og 2,4 til bruk på isen. 
 

 
 

Ivar 
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4.  Det ble diskutert div. ting som må/bør gjøres snart og til våren. Det vil 

bli sendt ut en innkalling til dugnad etter behov. 
 

 Readyboks. Slå gras og planere nedenfor vindpølsa. Det bør være 
en plass på ca. 3x6 meter. 

 Legg opp 12 volt uttak på readyplassen. Dette bør være en tykk 
kobberkabel som trekkes i et plastrør montert under 
mekkebordene. Den kobles til eksisterende el.anlegg-  

 Bytte ut plasplattingene med impregnerte matrialer. 
 Det er et hull i døra til klubbhuset. Det bør repareres. Trenger 

isolasjon inni og en plate over hullet. 
 Lage tak over ladestasjonen. Bør helst gjøres før vinteren. 
 Feste kabel fra solpanel. 
 Koble alarmen permanent. 

 

  

5.   Solskjerm som gjør det lettere å fly ved sterk motsol. Rolv 
hadde sett dette i bruk med god effekt. 

 
 

 Videokammera som medlemmene kan ringe opp og sjekke på sin 
mobil/PC hvordan det er på Svartorkjerr, vindforhold, er det 
noen der i dag osv. Rune har sjekket litt rundt dette. 

Rolv   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rune 

 
Referent:  Ole Andreas 
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