
Styrets beretning 2011
Fra 1.1. til årsmøtet 9.4 besto styret av følgende medlemmer:

Nils Magne Gilje President (konst)
Santiago Amengual Styremedlem
Frod Berg Styremedlem
Paul Davidsen Styremedlem
Torkel Hasle Styremedlem
Glør Wandug Iversen Styremedlem
Jan-Oskar Garnes Vara
Arne H. Krumsvik Vara

Fra årsmøtet 9.4. til 31.12 besto styret av:

Torkel Hasle President
Paul Davidsen Visepresident
Nils Magne Gilje Styremedlem
Glør Wandug Iversen Styremedlem
Arne H. Krumsvik Styremedlem
Jørn Vidar Lillestrand Styremedlem
Jan-Oskar Garnes Vara
Tom Røren Vara

Styrets arbeid
Det ble avholdt åtte styremøter i 2011, deriblant en strategisamling i Sandefjord.

Medlemmer
Antall medlemmer har også i 2011 vist en stigende tendens. Pr. 31.12.10 var 
medlemstallet 230. 

Betalende medlemmer mottar AOPA Pilot Magazine 10 ganger årlig.

Informasjonsarbeid og arrangement
● Det ble publisert 60 saker på AOPA.no i løpet av året, og nettstedet ble 

besøkt 19.000 ganger. 
● Medlemmene mottok 1 nyhetsbrev på e-post.



● I mars ble AOPAs medlemmer invitert til forhåndsvisning av en National 
Geographic-dokumentar om Dana Viking-ulykken på Frogner Kino i Oslo. 
Kaptein Stefan Rasmussen og pilot Tore Hultgren, som var en av de 
ansvarlige etterforskerne etter ulykken, deltok også på arrangementet. 

● I april ble ABC of Flying-konkurransen lansert for første gang. Denne 
uhøytidelige kappestriden utfordrer alle norske GA-flygere til å besøke 
flyplasser med navn fra A til Å i inn- og utland for å inspirere til økt og mer 
variert aktivitet i flymiljøet, og dermed økte ferdigheter og sikkerhet. 

● I april ble også AOPA Fly-in og årsmøte arrangert på Eggemoen, som ble 
spesialåpnet for arrangementets deltakere. Tronrud Engineering, som er i 
gang med å bygge ut Eggemoen Aviation and Technology Park, var vertskap 
for et godt besøkt arrangement, der flyplasseier Ola Tronrud orienterte om 
planene for ENEG.

MM-kort
22  AOPA-medlemmer har fått rekvisisjon til MM-kort i løpet av 2011. 8 er under 
behandling for 2012.

Økonomi
AOPA Norge hadde kr. 155 780 i inntekter i 2011, en økning på 19 prosent. 

Årsoverskuddet ble på kr. 81 556, en økning på 72 prosent.

Organisasjonen har pr. 31.12.2011 en egenkapital på kr. 523 262, noe som bekrefter 
en solid og sunn økonomi.

Viktige saker
Rygge-saken
Det er i 2011 nedlagt betydelig arbeid i Rygge-saken, og det er en viss 
fremgang å spore. For sommersesongen ble det innført en begrenset ordning 
med parkering til redusert pris, og mulighet for stopp for å bytte piloter uten 
betaling. 
Det er avholdt et møte i Samferdselsdepartementet (SD) i september 2011, 
hvor konsesjonshaver RSL også deltok, der man ble enige om å få i gang 
reguleringsprosessen, som hadde stoppet helt opp i 2009 pga. innsigelse fra 
fylkesmannen i Østfold.  SD har i et brev fra januar 2012 gikk AOPA medhold i 
at det ikke er hjemmel for å nekte et planvedtak etter bygningsloven  
med den begrunnelse at en faktisk forutsetning som Regjeringen har  
funnet akseptabel under konsesjonsbehandlingen likevel ikke er  
akseptabel.

Videre uttaler SD at de har innhentet uformell uttalelse fra SINTEF om 
betydningen av støy fra småfly som en del av det generelle støybildet på 
lufthavnen. Konklusjonen er at selv en fordobling av det antall  
småflybevegelser som har blitt lagt til grunn for  
konsesjonsbehandlingen ikke vil påvirke støykartet.



Luftfartstilsynet (LT)
AOPA Norge har avgitt uttalelse i forbindelse med nytt gebyrregulativ, uten 
at det har avstedkommet noen endringer.  Det er bl.a. påpekt at gebyrene 
for GA har økt 30% utover prisstigningen, uten synlige endringen i kvalitet 
eller servicenivå.

Det ble sendt en anmodning om revurderingen av totalforbudet for GA-
flyving under askeutbruddet i mai.  I Norge ble det, som eneste land i Nord-
Europa, nedlagt totalforbud mot flyging, også for seilfly og ballonger. LT ser 
ingen grunn til selvkritikk.

Komiteer
Styret har ikke hatt aktive komiteer i 2011, bortsett fra flyplasskomiteen, som 
deltok på Ryggemøtet i SD.

Internasjonalt arbeid
AOPA Norge deltok med Jørn Vidar Lillestrand på regionalt møte i  Krakow, Polen i 
oktober. Presidenten deltar på regionalt møte i London 10. mars.

Vi har bidratt med underlagsdata for internasjonalt arbeid i organisasjonen, blant 
annet til AOPA Luxembourg sitt arbeid for reduksjon av avgiftsnivå.

Nasjonale fora
AOPA Norge deltar i Styringsgruppen for ny småflyplass for Østlandet, på initiativ 
fra NLF.

 
 

Drammen, 6. februar 2011

Torkel Hasle Paul Davidsen Nils Magne Gilje Glør Wandug Iversen
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