
AOPA Norway – styrets beretning for 2015

Styret
AOPA Norways styre har i perioden beståt av:

President Torkel Hasle
Visepresident Arne H. Krumsvik (trakk seg 20.september 2015)
Sekretær Tom Røren
Styremedlem Torgrim Fredagsvik 
Styremedlem Stein Arne Fossum (trakk seg 28. mars 2015)
Styremedlem Ole André Utheim (kasserer)
Varamedlem Tor Sved (styremedlem fra 8. april 2015)
Varamedlem Paul Andersen (MultSite Crew Card-ansvarlig)

----
Paul Davidsen har hat ansvar for medlemsregister, abonnenent og kontngent. Sveinung Andersen 
har vært revisor.

Valgkomiteen har beståt av Sveinung Andersen(leder), Eric Lund og Tom Røren (oppnevnt av styret).
Det er avholdt syv styremøter i perioden. Varamedlemmene har vært innkalt tl styremøtene.

Økonomi
AOPA Norway hadde i 2015 kr. 191 011 i inntekter. Årsunderskuddet ble på kr. 46 006, mens det i 
2014 var på kr. 58 892. AOPA Norway har pr. 31.12.2015 en egenkapital på kr. 307 549.

Medlemmer
Antall medlemmer pr. årsskifet var 249, en nedgang på 4. 

Årsmøtet 2015
AOPA Norways årsmøte ble avholdt på Jarlsberg lufsportssenter 21. mars 2015. Den viktgste saken 
på agendaen var endringer i foreningens vedtekter – endringer som i all hovedsak var av redaksjonell
art. Visepresident og mangeårig styremedlem, Paul Davidsen, ble takket for lang og god innsats for 
GA i Norge – både innen AOPA, men også innen NAK/NLF. 
Årsmøtet ble eterfulgt av et medlemsmøte, hvor Jim Thorpe fra Rate One Aviaton holdt et foredrag 
om hva som ligger av muligheter i de nye reglene for CB-IR og EIR.

Mål og strategi. 
Styret har lyktes med fere strategiske initatv overfor Luffartstlsynet og delvis 
Samferdselsdepartementet. Vi har også lyktes, gjennom langsiktg jobbing, når det gjelder Annex II – 
sistnevnte i samarbeid med EAA og NLF. 

Vårt mål fremover må være å fortsete myndighetskontakten og jobbe for våre eksisterende 
medlemmer. Det bør være grunnlag for en viss vekst i medlemsmassen, men det brukes ikke store 
ressurser på medlemsverving. 



Styret antar at det vil bli en vekst innen LAPL-segmentet, og vil følge nøye med på utviklingen.  

Vi vil følge opp EASAs GA Roadmap og Luffartstlsynets GA-strategi og Red Tape-prosjekt. Å jobbe 
med fyplass- og lufromstlgang vil være våre primære saker. Holdningsdannelse gjennom skissen tl 
et GA Sikkerhetsforum, vil også vektlegges. 

Det avtroppende styret tar høyde for at påtroppende styre vil kunne prioritere annerledes.

GA Sikkerhetsforum.
Styret ønsker å etablere et norsk «GA Sikkerhetsforum», mye eter modell av EASAs EGAST-initatv. 
Innfallsvinkelen er. Hva kan gjøres for å bedre sikkerhetssituasjonen innen GA i Norge? Foreningen er
imidlertd avhengig av at vi får med oss de øvrige «aktørene» innen GA i Norge, samt å skafe 
fnansiering. 

AOPA Pilot Magazine
Medlemmene har i mange år motat det amerikanske AOPA Pilot Magazine som en del av tlbudet.  
Dessverre har kostnadene ved dete røket i været.  Et papirabonnement koster nå $59 pr år, godt 
hjulpet av en meget sterk dollar. Forhandlinger med AOPA US om redusert pris har ikke ført frem. I 
norske kroner snakker vi om en årlig utgif pr. medlem på 500 kroner, hvilket utgjør over 60 % av 
medlemskontngenten! Dete har igjen medført underskudd både for 2014 og for 2015, noe som 
styret mener ikke kan fortsete. 

Prisdiferansen ned tl et elektronisk abonnement er ubetydelig, og fortsat svært høyt sammenlignet
med f.eks. Flying, som kan fås for NOK 139 pr. år gjennom www.zinio.com – 1/3 av prisen på AOPA 
Pilot Magazine.

Belastningen er blit så stor at styret i siste styremøte vedtok å kute dete tlbudet når det enkelte 
medlems abonnement utløper. Styret anbefaler samtdig det britske AOPAs magasin, Aircraf 
Owners and Pilots Magazine (tdligere General Aviaton), som dessuten er Europa og EASA-retet i sit
innhold.

Medlemmer som fortsat vil ha tlgang tl AOPA Pilot Magazine, vil kunne tegne en tlleggsavtale på kr
500 pr. år ved å sende inn et formular på websiden vår.

Beslutningen om avvikling av abonnementsordningen på AOPA Pilot Magazine er kommunisert tl 
medlemmene via epost og web, eter en forutgående medlemsundersøkelse som 120 medlemmer 
svarte på. 

Viktg prinsippsak
AOPA-president Torkel Hasle var i mai 2015 et av vitnene i Sandeford tngret, i en retssak mellom 
Avinor og Sandeford lufhavn – Torp. Reten slo fast at Avinor ikke har ret tl å kreve betaling når de 
yter luftrafkktjeneste for fyene tl og fra Torp. Til sammen krevde Avinor 25 millioner kroner fra 
fyplassene på Torp, Rygge og Skien for approachtjeneste. 

Avinor har anket saken tl lagmannsreten, og den er berammet tl mai 2016.

AOPA Norway tok opp denne saken med ledelsen i Samferdselsdepartementet i møtet i mars 2015, 
og vil forfølge den videre.

Kort rapport fra møte i SD. 
Tre representanter for AOPA Norways styre med president Torkel Hasle i spissen, hadde 9. mars 
2015 en tmes langt møte med statssekretær Tom Cato Karlsen i Samferdselsdepartementet. Flere 
aktuelle saker ble presentert, blant annet den elendige gjennomføringen av SNAP-prosjektet på 

http://www.zinio.com/


Vestlandet/Trøndelag. Statssekretæren og hans medarbeidere var lydhøre, og møtet må sies å ha 
vært vellykket. 

Luffartstlsynet - møtet i Oslo 27. januar 2015

Sammen med NLF og EAA deltok AOPA i et møte med teknisk juridisk direktør  i Luffartstlsynet for å 
drøfe tolkningen av vedlikeholdsforskrifen for Annex II-fartøyer.  Det ble presentert en jurdisk 
betenkning, om viste at det var uklarheter og motstrid i de gjeldene norske bestemmelser. Dessuten 
var Tilsynet usikker på defnisjonen av MTOW (sic). Konklusjonen ble at endel luffartøyer var plassert
i feil vedlikeholdsklasse, og eter press innrømmet LT at MTOW måte forstås som den verdien som 
angit i lufdyktghetsbeviset, slik våre organisasjoner  også hadde ment. Vi ble lovet deltagelse i 
utarbeidelse av nye, norske forskrifer, og det forventes at vi blir invitert med før forskrifene sendes 
på høring.

Flyoperatvt Forum hos Avinor 

Presidenten har deltat i møtene i Flyoperatvt forum, som avholdes fre ganger i året. Alle 
bransjeaktørene møtes, og mye nytg informasjon og synspunkter utveksles. Vi har tat opp 
publiseringen av AIP, uten at Avinor har endret praksis så langt.

Stortnget

Vi har tat kontakt med en fraksjon i Stortnget, og blit invitert tl møte med medlem av 
Transportkomiteen.  Vi ønsker å sete fokus på fyplasssituasjonen på Østlandet, og vil foreslå at det 
startes en ny utredning om dete.  Saken er mye mer enn en tredje rullebane på Gardermoen, og ikke
minst GA-segmentets behov må ivaretas. Både Torp og Rygge bør inngå, i tllegg tl å sikre Kjellers 
posisjon. Møtet vil avhildes i april.

Luffartskonferansen

Presidenten deltok på Luffartkonferansen i februar 2016 i Bodø. Tema var fremtdens luffart, med 
mange kompetente foredragsholdere. Blant temaene var jamming av GNSS/GPS, og «Cyber 
Security».  Av de workshops som ble arrangert, var «Konkurranseutsetng av ATM»,  et høyaktuelt 
tema, ikke minst for de private fyplassene Torp og Rygge.

Styringsgruppen for ny småfyplass for Østlandet  

Presidenten deltar i Styringsgruppen, som har regelmessige møter månedlig. Det er utpekt et 
område i Sørum kommune, og planlegging av en treningsfyplass på ca 900 x 20m er startet. Plassen 
forsøkes innarbeidet i kommunens planverk. Samtdig jobbes det parallelt med bevaring av Kjeller, og
tlgang tl Rygge, både for fy som stasjoneres der og besøkende fy.

Høringssvar 

AOPA har avgit høringssvar ang. gebyrer for 2016, og forslag tl fyseteavgif.  Høringssvarene er lagt 
ut på  våre netsider.

IAOPA Regional Meetng #132
AOPA Norway var for første gang vertskap for IAOPA Europas regionale møte, 2. mai i 2015. Møtet 
fant sted i Sandeford, og oppslutningen om møtet var som vanlig. Vi fkk også endret lit på 
møteformen, slik at ikke hele møtet ble en eneste stor plenumssamling. Tema for en «break-out-
session» var diskusjon om foreningens mål og strategi – en sped start på en slags Roadmap. 

AOPA Norways sekretær, Tom Røren, ble valgt tl å lede en arbeidsgruppe som skal se på hvordan vi 
kan bli bedre på å tenke helhet når det gjelder medlemsfordeler i Europa og hvordan slik informasjon
kan deles efektvt mellom landene.



Styret i AOPA Norway har enstemmig vedtat å slute seg tl arbeidsgruppens forslag tl målsetng for alle de 
europeiske AOPA-foreningen. Målsetngen lyder slik: “IAOPA Europe shall prioritze member benefts, and 
each afliate has to commit to work for the greater good, and share informaton about members benefts.”

Det er fortsat mange viktge saker under behandling i IAOPA, EASA, Eurocontrol og EU, og det er 
viktg for AOPA Norway å delta, for å være informert om hva som er under oppseiling. Samtdig har vi
mulighet for å være med å påvirke og dra lasset sammen med våre kolleger i Europa. Det er særlig 
revisjonen av EASAs Basic Regulaton fra 2008 og EUs program for Single European Sky som tar mye 
oppmerksomhet. Det skjer også mye endringsarbeid, blant annet innen Part FCL som følge av GA 
Roadmap, som det er viktg å følge nøye.

AOPA Nordic
Det er avholdt to møter i AOPA Nordic i forbindelse med IAOPAs regionale møter i Norge og 
Frankrike. Saker på dagsorden har blant annet vært Norges avvik fra Part SERA når det gjelder VFR 
Nat og danskenes prosess for å etablere instrumentnnfygingsrutner tl ikke-IFR-etablerte 
fyplasser. Problemene rundt SNAP-gjennomføringen i Norge i november 2014 og hvordan G-
lufrommet blir stadig mindre, var også saker vi brakte med oss tl AOPA Nordic.

ABC of Flying 2015
Morten Straume fra Bergen Aero Klubb vant ABC-konkurransen for andre gang. Han vant også første 
gang konkurransen ble arrangert for fem år siden.

Fjorårets runde av ABC of Flying i 2015 var et samarbeid mellom AOPA og NLF. Deltakerne fkk poeng 
for:

 Flyplasser med navn fra A tl Å (et poeng for hver bokstav)

 Antall land utenfor Norge

 Fly-in annonsert på NLFs motorfykalender (to poeng for hvert)

 Andre landingsområder (inntl fem poeng)

Morten Straume får en iPad Mini 4 som premie. Det gjør også Martn Schjetne, som ble trukket ut 
blant alle deltakerne. Nedre Romerike Flyklubb vant klubbkonkurransen med 128 poeng.

Formålet med ABC of Flying er å bidra tl økt fysikkerhet ved å motvere piloter tl å bli mer rutnerte i
å planlegge og gjennomføre fyturer tl nye destnasjoner.

Resultatliste - 10 på topp 2015:

1 Morten Straume Bergen Aero Klubb 33

2 Trond Klaveness Nedre Romerike Flyklubb 27

3 Aksel Magdahl Tønsberg Flyveklubb 26

Hans Peter Fure Nedre Romerike Flyklubb 26

5 Rolf Mikkelsen Sky-Wing 21

Egil Lie Tønsberg Flyveklubb 21

Gunnar L. Brevig Oslo Flyklubb 21



Jan Nielsen Oslo Flyklubb 21

9 Sverre Stålem Mo Flyklubb 20

10 Fred Karlsen Sandeford Flyklubb 19

Æresmedlemmer
Et enstemmig styre beslutet i styremøtet 10. desember 2015 å tldele Paul Davidsen og Nils Magne 
Gilje æresmedlemskap i AOPA Norway. Tildelingen vil skje under årsmøtet 2016.

Jeppesen
Jeppesen har endelig klart å inkludere Skandinavia i sin applikasjon Mobile Flite Deck VFR – en sak 
som AOPA Norway har purret på siden høsten 2013.

www.aopa.no

Våre websider har hat 17 000 visninger i 2015, hvilket viser at det er interesse for sidene. Foruten 
forsiden hadde siden «Eget fy» størst besøk. det er produsert 43 innlegg, foruten oppdatering av de 
statske sider.

Medlemsregister

Medlemsregisteret er overført tl ekstern aktør, med blandede erfaringer. Bl.a. sviktet utsending av 
kontngentkrav i januar for endel medlemmer, fordi vår leverandør hadde lagt om epostrutnene.  Vi 
oppdaget det umiddelbart, og leverte en meget presis diagnose og forslag tl løsning, med 
oppfordring tl å sende ut kravene på nyt.  Dessverre ser det ut tl  at det ble neglisjert, mange 
medlemmer rapporter at de ikke har motat kontngentkravet i januar, kun purringen i sluten av 
februar.  Dete er såpass alvorlig at styret bør vurdere andre alternatver.

Løsningen ble omfatende testet før den ble tat i bruk, og en rekke feil ble plukket vekk. Allikevel 
oppstår slike unødvendige feil, noe som er beklagelig, men som styret ikke kan klandres for.

Jarlsberg, 9.3.2016

Torkel Hasle, president Tom Røren, sekretær Ole André Utheim, kasserer

Torgrim Fredagsvik, styremedlem Tor Sved, styremedlem

http://www.aopa.no/

