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Årsmøte 13/2-2020 referat:  
 

Møtet ble avholdt på Flyverkstedet til Øyvind Vassbotten på 

Notodden flyplass, oppmøtte var 6 personer av totalt 16 medlemmer.  

Saksliste: 

  

  Godkjenning av innkalling: OK. 

 

  Valg av referent: Ove Eckholdt.  

 

 Godkjenning av regnskap 2019, ble gjennomgått av Ove Eckholdt, (da Egil Høyhilder 

var forhindret til å møte), og godkjent av de fremmøtte medlemmene. 

 

 Valg av nytt styre 

Formann:   Ove Eckholdt    

Kasserer:   Egil Høyhilder    

 Styremedlem:  Leif Thorsen     

 Styremedlem:  Jan Erik Arud     

 Styremedlem:  Carl Magnus Nystad   

 Web Master:  Ove Eckholdt 

 

 

 Fastsettelse av lokal kontingent: Denne forblir uendret.  

300,- for modell medlemmer. 

 

 Planlagte aktiviteter er: 

 

Dugnad: På modellflyplassen,  mandag 23 mars 2020 kl.16:00, Ta med motorsag, 

ryddesag, kantklipper øks, rive ol. 

 

Flydag: Det planlegges for en flydag på modellflyplassen søndag 19 april 2020, 

kl.12:00–16:00.  
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 Linestyrings bane på modellflyplassen: 

Tor Øystein Myklebostad, har kommet med forslag om på sikt å få anlagt bane, sirkel for 

C/L (linestyring) i sør enden av modellflyplassen. Med diameter inntil 43m.  

Styret kom med ett forslag om å endre størrelsen på modellflyplassen til Bredde(syd 

ende)=43m x Lengde=130m x Bredde(nord ende)=20m.  

Dette vil Tor Øystein fortsette å arbeide med, samt å lage en plan på kostnader, kontakt og 

avtale med eier og fysisk gjennomføring.   

 

 ”Luftsportens dag” i Seljord 9. mai 2020 
Her har vi en mulighet for profilering og rekruttering, så her vil følgende personer delta: 

Øyvind Vassbotten, Leif Thorsen, Jan Erik Arud, Carl Magnus Nystad, Ove Eckholdt og Tor 

Øystein Myklebostad. Så her kan også alle som vil være med å bidra. 

 

Se mail kommunikasjon under: 
 

”13. jan. 2020 kl. 13:08 skrev Corné Nieuwenhuize <Corne@seljord.fhs.no>: 

Hei!  
 
Da har vi hatt et nytt møte om Luftsportens dag i Seljord. Datoen er fastsatt på 9. mai 2020. Tidspunkt for 
selve programmet blir fra kl 11-14 men her er det evt mulig å endre noe på.  
Det som er planen til nå er at vi vil prøve å samle forskjellige luftsporter i Seljord, både for å vise hva som 
er mulig og for rekruttering. De luftsport grener som vi håper å få til Seljord er:  

 Fallskjerm (med dropp over Seljord og landing på Dyrskuplassen) 

 Modellflyklubber 

 Paragliding og hanggliding 

 Mikrofly  

 Ballong som står oppblåst på Dyrskuplassen 

Vi har Dyrskuplassen i Seljord til disposisjon. Dette er et stort område som gir muligheter til det meste. 
Her er tanken at vi sperrer av en del som kommer til å fungere som landingsplass for hangglidere, 
paraglidere og fallskjermhoppere. Vi har et område som kan fungere som utstillingsplass/flyplass til 
modellfly og vi vil gjerne prøve å få til en flystripe til mikrofly. Vi har en mikroflystripe i Flatdal som er ca 
12 km unna, men vi vil prøve å få til en midlertidig flystripe i nærheten av Dyrskuplassen.  
Hele prosjektet er avhengig av fint vær, men sånn er det alltid med våre sporter. Hvis værmeldingen ser 
dårlig ut så blir det evt avlyst noen dager i forkant.  
 
Det jeg gjerne vil vite fra dere:  

1. Kan dere bidra og med hvilken aktiviteter? 

2. Hvor mye plass trenger dere? (f.eks lengde på rullebane til mikrofly eller modellfly) 

3. Er det hensiktsmessig med en befaring av området i forkant? 

4. Er det noen kostnader vi må regne med? 

5. Har dere noen andre innspill/ideer? 

Vi håper på strålende vær, et godt samarbeid og en dag der vi kan rekruttere mange nye piloter! 
 
 
Helsing, 
Corné Nieuwenhuize 
Luftsportlærer ved Seljord Folkehøgskule 
Tlf 90700492 

mailto:Corne@seljord.fhs.no
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” 
 
” Heisann Corne' 
 
Se mine kommentarer i rødt: 
 

1. Kan dere bidra og med hvilken aktiviteter? Statisk display av modeller, fly og helikopter. 
Samt flyving med disse. 

2. Hvor mye plass trenger dere? (f.eks lengde på rullebane til mikrofly eller modellfly) Modell 
fly / helikopter rullebane 100x20 meter med åpne kortsider for takeoff og innflyving med 
landing. 

3. Er det hensiktsmessig med en befaring av området i forkant? Gode bilder fra gress 
rullebane kan erstatte en befaring. 

4. Er det noen kostnader vi må regne med? Nei, utgifter til transport og drivstoff dekkes av 
den enkelte deltaker. 

5. Har dere noen andre innspill/ideer? Invitere Både MFK Vingen (Skien) Rjukan Modellfly 
klubb og Kongsberg Modellfly klubb, hvis behov for stor deltakelse.  

 
 
Mvh.: Notodden Modellfly klubb  
 
Ove Eckholdt 
Kåfjellvn. 13 
3675 Notodden 
 
Mob. 93093655  

”  

 

 

 

 Eventuelt: 

Modellflyplassens fremtid: 

Så lenge vi kommuniserer vår flyving på tlf: 3502 6076, med Tårnet på Notodden lufthavn så 

vil vi kunne bruke modellflyplassen, men jeg oppfordre alle til å se etter aktuelle plasser som 

det er mulighet for å anlegge ny modellflyplass i fremtiden.   

 

Det ble nevnt at det var gjort en del snauhogst i Sauland, i et område som kan være egnet til å 

fly modellfly på, dette sjekkes ut av styret.   

 

Jan Erik Arud kontakter firmaer for å lage ett NMFK banner på 3m x 1m, for bruk på stevner 

og lignende. 
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 Informasjon og linker: 

 

Telemark Airshow arrangeres 30. august kl.10:00 på Notodden flyplass, og NMFK styret 

ønsker at NMFK blir representert på denne dagen, i telt eller hall det blir ingen flyving kun 

Statisk display. Dette for å rekruttere fremtidige medlemmer.  

Standen vår ble godt besøkt i 2019. 

https://telemarkairshow.no/ 

 

 

NMFK,s hjemmesider på domene www.nmfk.no, Ove Eckholdt er web master, og jeg vil 

gjerne ha innspill om informasjon ol.  tilgjengelig for medlemmene. De som trenger det kan 

få brukernavn / passord av undertegnede. 

 

 

Seilfly vinsj og batteri har Øyvind Vassbotten tatt hånd om på Flyvekstedet sitt.  

 

Elektrisk skolefly er hos Ove Eckholdt, og Glow skolefly er hos Leif Thorsen. 

 

Flyradio for å lytte, finnes i Tårnet på Notodden flyplass, brukes ved flyving ved Oasen. 

Se også instruks ved flyving på Notodden Flyplass:  

http://www.notodden-flyplass.no/websites/w10105/digarc/files/Instrukser/NO-I-L001-

04%20instruks%20modellflyging.PDF 

 

 

http://www.nmfk.no/wp/om-klubben/ 

 

Innmelding i klubben og kontingent betaling foretas på denne web siden: 

https://minidrett.nif.no/ 

 

 

 

 
 

 

http://nlf.no/modellfly 

 

http://nlf.no/modellfly/modellflyh-ndboka-0 

 

http://www.modellflyinfo.no 

 

http://nlf.no/modellfly/forsikring 

 

http://nlf.no/modellfly/aktiviteter 
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