
Årsberetning fra leder 
 

2018 har vært et år uten de store «utslagene» og således vært et rolig år. Begge flyene har vært i drift 

gjennom hele året og faktisk fløyet like mange timer i løpet av 2018. Ser vi på fordelingen av flytid på 

hovedkategoriene, fløy vi 45 timer skoling i 2017 mot 45 timer i 2018. Innen kategorien «Privat» fløy 

vi 65 timer i 2017 og 68 timer i 2018. Foracs-flyging stod for 19 timer i 2017 mot 21 timer i 2018. 

Introflygingen er vel den eneste kategorien hvor det har vært en økning fra 3 timer til 7 timer. Totalt 

fløy vi 146 timer i 2018 mot 144 timer i 2017. 

Som vanlig ble det avholdt Flydag-arrangement i 2018. Denne gangen var det første gangen alene, 

uten Flyhistorisk museum som medarrangør. Dette var også første gang i nyere tid at det ble arrangert 

et flystevne på P4/P5 og at militær siden ikke var i bruk. Takket være god planlegging og flott innsats 

av medlemmene, gikk dette svært bra! Nok engang takk til Espen og hans organisasjon. Det 

økonomiske resultatet fra dette arrangementet ble rundt regnet ca. 100.000 kroner, hvilket er et 

velkomment bidrag til klubbkassen og bidrar til at vi klarer å holde et positivt resultat på drift av 

klubben. 

Instruktør situasjonen har vært tilfredsstillende dette året men vi ser at vi er veldig sårbare. I 2018 dro 

Helge til USA, Espen har vært uten rettigheter og Rein Inge opptatt med andre oppgaver. Harald, 

Thomas og Øystein har klart å få gjennom årlig PFT-flyging samt noen utsjekker. Denne situasjonen er 

noe styret har drøftet og vil prøve å finne løsninger på. 

Som følge av et godt resultat fra Sola Airshow 2017, har styret besluttet å sende 2 av våre motorer til 

et flymotorverksted utenfor København med formål om å overhale og ferdigstille en ny motor, klar til 

installasjon i SAO når den går ut på timer (eller før). Vi forventer at det arbeidet er ferdig en gang i 

løpet av 2019. Den tekniske tilstanden på våre to fly er ellers svært bra! Takk til Skule og Siegfried for 

super innsats! 

2019 er et jubileumsår for klubben vår! I 2019 feirer vi at klubben har eksistert i 35 år og det nye styret 

får i oppgave å planlegge og gjennomføre et jubileumsarrangement en gang på sen-sommeren. Det 

sittende styret har også satt i gang et prosjekt med å få utgitt en «Mimrebok» fra disse 35 årene, med 

mange fotografier og historiske bidrag fra flere av klubbens medlemmer. Brian er drivkraften bak dette 

prosjektet! 

Sola Flystasjon har fått ny basesjef og da blir vi alltid urolige og utrygge på klubbens 

eksistensberettigelse. Gjennom dialog og gode relasjoner til ansatte på stasjonen har dette tidligere 

gått seg til og vi har funnet greie løsninger. Hva som blir utfallet denne gang gjenstår å se men vi ser at 

Luftforsvaret ikke ledes og driftes på samme måte som «før-i-tiden». 

Den 24. november 2017 hadde vi nok engang julebord for klubbens medlemmer på Gaffel & Karaffel. 

Rein Inge organiserte og dokumenterte! 

I 2017 innførte vi månedlige styremøter – den første tirsdagen i måneden gjennomfører vi styremøte 

en time før klubbkveld. Vi har således hatt 7 styremøter siden Generalforsamling i 2017.  

Med håp om godt vær og et flysikkert år, ønskes dere alle en fantastisk fly-sesong i 2019. 

 

Håvard Vetrhus 



Årsberetning fra operativ leder for 2018 
 
 
2018 har vært et bra fly år med våre Safirer uten hendelser av noe slag. 
 
Årlig ettersyn ble gjort tidlig på året og det ga god tilgang på fly resten av året. 
 
Selv om tilgangen på instruktører har vært varierende, ble det gjennomført ett par utsjekker, 
klubbsjekker,acroutsjekk og formasjonskurs og trening. 
 
Flydagen ble avholdt på P5 med ett godt variert program, i samarbeid med falskjerm klubben. 
Dagen ga som vanlig ett godt økonomisk tilskudd til klubben. 
 
En del foracs og intro flyginger er gjennomført ,som også gir ett godt bidrag til klubbkassen. 
 
Fly Safe and Happy Landings 
 
Siegfried Hernes 
Oprerativ leder 



Januar 2019 
 
 
 
 

Årsberetning fra Skolesjef  
 

 
  

 
I 2018 har vi fløyet 50 timer skoleflyging som er en oppgang i forhold til året før (45 
timer i 2017). Til sammenligning fløy vi 54 timer i 2016, 52 timer i 2015, 34 timer i 
2014 og 18 timer i 2013. Vi ser med dette at vi stort sett har en jevn produksjon av 
skoletimer. Vi har hatt 6 instruktører i 2018.  
 
SFFK har gyldig skoletillatelse for PPL(A), mørkeflyging, akroflyging, klasserettighet 
på en-motors stempel (land), akroutsjekk instruktør og utdanning til 
oppvisningstillatelse. Skoletillatelsen er gyldig til april 2019. Etter dette må skolen 
omregistreres til DTO. Arbeidet med dette har startet. 
 
Sertifikat og Safir-utsjekk 
Klubben har ikke hatt sertifikat prøver til PPL(A) sertifikat i 2018. Vi hadde en CRI-
acro utsjekk (H.Øglænd). Det har blitt fullført en utsjekk på Safir (Dalehaug) og i 
tillegg har 2 piloter fått undervisning iht. utsjekkprogrammet for Safir (Dalehaug og 
Rønning). 
 
Formasjon 
I 2018 ble det arrangert formasjon-teorikurs. Vi hadde totalt 18 elever på kurs der 4 
av dem hadde repetisjon. Alle bestod eksamen. Når det gjelder praktisk formasjons-
undervisning fikk en formasjonsutsjekk (A.Øglænd) og det ble det påbegynt 4 
(A.Øglænd, Andersen, Dale og Vetrhus). 
 
Akro 
For praktisk akro-undervisning ble det fullført 1 akroutsjekk (Sæterdal). I tillegg har 2 
andre elever fått undervisning i akroflyging (Norheim og Ansnes).  
 
Oppvisning 
Norheim fullførte utdanning til oppvisningstillatelse. 
 
Årlige sjekker 
Det har vært fløyet oppfriskningstrening i forbindelse med Klubb-PFT’er og PSK-FI 
 



Klubben har nå 6 aktive flyinstruktører:  
 

Espen Tjetland  Skolesjef  FI, Acro, display, formasjon 
 Rein Inge Hoff  Ass. Skolesjef FI, Aerobatic, display 
 Helge Øglænd  Instruktør  CRI, aerobatic, display 
 Harald Hagen  Instruktør  CRI, aerobatic 
 Thomas Gundersen  Instruktør  CRI, Aerobatic, display 
 Øystein Sandal  Instruktør  FI 
 Siegfried Hernes  Safety Pilot  Formasjon 
    
 
Videre ble det i januar/februar arrangert Klubb PFT 

 Teori om LAR – that looks about right – attitude flyging – ET 

 Systemkunnskap – failure modes – ET 

 Crosswind landinger og teknikk – RIH 

 Spin Entry – RIH. 

 
Tross mange instruktører på lista har vi dårlig tilgjengelighet grunnet at våre 
instruktører har generelt vært travelt opptatt med andre aktiviteter 
 
Kortsiktige mål for flyskolen i 2018 er å sjekke ut flere instruktører, nye medlemmer 
på Safir, fullføre akro og formasjons-utsjekker, samt opplæring til oppvisningstillatelse 
for potensielle kandidater.  
 
 
Espen Tjetland 
Skolesjef 



Årsberetning flytryggingsleder 2018 
 
2018 har nok en gang vært et år uten alvorlige hendelser eller ulykker i SFFK. Jeg tror den 
årlige pft-teorien, som gjennom flere år nå har hatt fokus på flere viktige tema, sammen med 
fokus på klubbens prosedyrer og årlig praktisk trening er viktige bidrag til dette. Dette er 
klubbens viktigste flytryggingsaktiviteter og har vært viktige bidrag til at nivået på klubbens 
piloter jevnt over er høyt til flyklubb å være. Samtidig viser tallene at det flys stadig mindre i 
klubben. Flyferdigheter er ferskvare og mer aktivitet ville gitt mer trening for den enkelte 
pilot. Jeg vil derfor understreke viktigheten av å fly jevnlig for å holde ferdigheter mest mulig 
vedlike.  Dette er spesielt viktig for de som flyr acro og formasjon.  
  
Thomas Gundersen 
Flytryggingsleder 
   
 



SOLA FLYSTASJON FLYKLUBB 
 

ÅRSRAPPORT 2018 FRA HYTTE og KULTURANSVARLIG 
 
 

 
Det har ikke skjedd noe vesentlig av utbedrende arbeid vis a vis hytten i 2018 dog hytten bære preg 
av slitasje på flere områder, kledning for det meste. Noe tiltak er iverksatt av Øyvind vis a vis bislaget 
mtp lekkasje. 
 
Det som har oppstått tidligere i 2018 er vannlekkasje på toalettet. Det ble en befaring med rørlegger 
og med ulke oppfatning om årsaken. Lekkasjen ble lokalisert og under dette arbeidet er innvendig 
kledning blitt delvis ødelagt. På oppdrag fra formannen har jeg utarbeidet en tegning for ombygging av 
toalettet og lager til et anlegg med WC og dusj. 
 
Det ble innkalling til dugnad for å frigjøre lageret med flytting av inventar, riving og oppsett av nye 
veggplater mm. Da situasjonen rundt klubbhytta er usikker er disse planene satt på vent. 
 
Nå det gjelder annet tiltak er hytten vasket ut og ekstra tiltak ble satt inn for å synliggjøre klubbens 
aktiviteter, etablerer tiltak som styrker klubbkulturen i form av bilder. Dette preger hytten ganske godt 
og jeg synes selv at resultatet er over forventning. Stor takk til Roger Aure for bruk av printer og 
material, det er jo han som har faktisk stått for alt praktisk arbeid rundt dette. 
 
Det ble gjennomført familiedag i april for medlemmer og staben i 330 Skvadron. 
 
Det er igangsatt et arbeid ifm utarbeidelse av SFFK Mimrebok som skal ferdigstilles ifm 35 års 
jubileum. 
 
 
Brian Hoddy 
Hytteansvarlig 

 



Årsberetning fra Miljøleder 2018 
Det er ikke registrert miljø- eller støy-klager ifm. klubbens aktiviteter i løpet av 2018. 
 
Årets julebord ble gjennomført tradisjonen tro på Gaffel & Karaffel den siste helgen i 
november, lørdag 24 november. Takk til Rein Inge for (som alltid) et vel organisert julebord! 
 
Div. reparasjon av ytterkledning og utvidelse av brifing rommet for å inkludere 
redningsutstyr, som har ligget på planene tidligere ønskes utført i året som kommer. I tillegg 
ønskes utbedring av vannskade i toalettvegg & gulvbelegg. 
 
Klubbhuset benyttes til foredrag og klubbsamlinger. Flystasjonens personell benytter 
klubbhuset jevnlig. Klubbhuset bidrar til et godt miljø innad i klubben og mellom klubben og 
flystasjonen. Klubbhusets fortsatte lokasjon på flystasjonen er i dag gjenstand for vurdering 
av flystasjonens ledelse. 
 
Vis hensyn - fly miljøvennlig og trygt. 
 
Espen Heine-Eriksen 
Miljøleder SFFK 



Årsberetning fra Leder RU 2018 
Klubbens 4 stk. fallskjermer (nødskjermer) av typen Para-Cushion Emergeny Model 303 fra 
Strong Enterprises, opprettholdes i god stand. Ompakking og sertifisering gjøres årlig i 
henhold til gjeldende regelverk av Sola Fallskjermklubb v/ Rolf Inge Sotberg (masterpacker). 
 
Klubbens 6 stk. flytevester / LPU’er (Life Preserving Unit) «på lån» fra forsvaret holdes i god 
stand og ompakkes / re-sertifiseres av RU på flystasjonen med 6 månedlige intervaller. 
 
Klubben har nå en fin samling hjelmer. Disse er av typen Alpha fra Helmet Integrated 
Systems i UK og er av varierende modeller fra gamle Alpha 100 og nyere Alpha 200. I tillegg 
har klubben 2 stk. Alpha 400 «flerbruker» hjelmer (hvor nakke «pad» enkelt kan justeres mot 
borrelås på hver side av hjelmen). 
 
Vis hensyn – behandle RU med forsiktighet og meld fra ved feil eller skade. Plasser utstyret i 
RU rommet akkurat slik du forventer å finne det. Det gjelder vår kollektive og individuelle 
sikkerhet. 
  
Fly safe and respect your fellow pilots! 
 
Espen Heine-Eriksen 
Leder RU 
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