
Styrets årsrapport 2013, Sola Flyklubb. 

 
Klubbens styre har etter valget på årsmøtet 06.03.2013, hatt denne sammensetningen: 

 

Leder: Eirik Walle 

Nestleder: Nils Henrik Brochmann 

Økonomileder: Erlend Moen 

Sekretær: Thomas Hetland 

Styremedlem: Arild Flesjå 

Styremedlem: Ove Undheim 

Varamedlem: Hans-Tore Frydnes   

Varamedlem: Arne Sivertsen 

 

Styret har i løpet av organisasjonsåret avholdt 6 styremøter.  

 

2013 har vært et år med lavere operativ aktivitet i forhold til 2012. Det ble fløyet ca.1180 timer, mot 

ca. 1680 timer året før. Til tross for færre produserte flytimer, viser regnskapet at klubben drives med 

en velordnet økonomi. Nedgangen i antall flytimer er bekymringsfull, men noe av den kan skyldes at 

det til tider har vært dårlig tilgang på fly pga tekniske problemer bl.a. etter hendelser med JAL og 

FTD, og generelt svært ugunstige værforhold på slutten av året. I tillegg var JAL ikke tilgjengelig 

etter salg til Borg Flyklubb den 4. nov. Grunnet etterslep i kostnadsutviklingen for flydriften, så styret 

seg nødt til å sette opp timeprisene med NOK, 100,- med virkning fra 1. februar 2014. 

 

Styret fikk av årsmøtet allerede i 2012, mandat til å utrede og komme med forslag til fornyelse av 

flyflåten. I året som har gått, har styret arbeidet med slik utredning gjennom at det ble nedsatt en 

flykomitè som har sett på ulike alternativer. I løpet av prosessen ble det klart at den nye LSA-klassen 

ikke ville tilfredsstille skoleavdelingens krav til et godt skolefly, og at det nærmeste alternativet ville 

være VLA-klasse, som kostnadsmessig var noe dyrere og som også var beheftet med lite erfaring i 

norsk klubbsammenheng. Konklusjonen ble at SFK inntil videre opererer en enhetsflåte av ett eget eid 

fly (FTD) og innleide C-172. Ut fra en samlet vurdering har styret valgt denne løsningen. 

 

I flyåret 2013 har det vært både uhell og hendelser i klubben. Dette har blitt ivaretatt av fagsjefene på 

en god måte, men har for uhellene kostet oss økonomisk dyrt. For aktivitetene på de ulike 

virksomhetsområdene i klubben, viser jeg til rapporter fra fagsjefene. Styret og klubben er helt 

avhengig av gode fagledere for de ulike aktivitetene, noe vi fortsatt har god tilgang på. Torgeir Viddal 

måtte dessverre trekke seg som flytryggingsleder, da han relokerte til Bergen. Styret takker Torgeir for 

innsatsen. Ny flytryggingsleder er Morten Rydningen, som nylig har tatt fatt på oppgaven. Styret 

takker også for at han er villig til å ta på seg vervet. Når det gjelder den daglige driften i klubben, vil 

jeg som tidligere år, peke på at de tre områdene skole-, teknisk- og økonomi- er spesielt krevende.  

Her er det oppgaver som daglig må løses for at flyene skal kunne være tilgjengelige for medlemmene. 

Teknisk leder over flere år, Øyvind Digranes, har meddelt styret at han ikke lenger finner tid til å 

ivareta fagsjefsrollen. Han vil stå i stillingen inntil ny teknisk leder, Per Ingar Mortensen, har fått 

overlapping. Vi takker Øyvind for innsatsen, og ønsker Per Ingar velkommen ombord. Styret håper at 

enda flere av medlemmene kan være villige til å engasjere seg, slik at klubben i tiden fremover kan 

klare å øke aktivitetsnivået igjen, samtidig som vi gjør det med den sikkerhet og kvalitet som flyging 

og luftsport skal kjennes igjen på. 

 

I året som gikk ble det arbeidet fram nye websider med fin layout og bedre funksjonalitet. Takk til de 

som her har bidratt. Hvordan klubben fremstår på nettet er viktig i våre dager. I tillegg arbeides det 

jevnt og trutt med innsamling av materiale for utgivelse av Sola Flyklubbs historie. Dette arbeidet er 

krevende og fortsetter også utover i 2014, og er meningen etter hvert skal munne ut i en bok. 

 

Til slutt vil jeg takke dere alle for innsatsen i 2013, og håper at vi også i årene fremover sammen kan 

skape grobunn for et fortsatt aktivt flymiljø her på flyplassen. 

 

Stavanger 4. mars 2013 

 

For styret i Sola Flyklubb 

 

Eirik Walle 

Styreleder 


