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Elverum, 15. oktober 2018 

Referat fra medlemsmøtet 9. oktober 2018. 
Tid og sted: Elverum flyklubbs lokaler kl. 18. 
 

Fremmøtte15+1=16 
Tilstede: Christian Andersen, Svein O. Bekken, Knut Grindalen, Ingvar Haugen, Ragnar Heggedal, Harald Langeid,  
John Koppang, Eli Løkken, Harry Meljordshagen, Oddvar Nyberget, Kjell Olsen, Helge Rustad, Nils H. Rustad, Asbjørn 
Schjølberg, Ketil Storfjell. 
Forfall: Falk Bakke, Snorri Djurhuus, Grethe Emblemsvåg, Rune Evenrud, Aage Faldmo, Finn Johansen, Odd F. Korsæth, 
Arne Løveng, Nelly Løveng, Arne Nersveen, Martin Nystuen, Terje Olsen, Arne K. Pedersen, Bjørnar Pedersen, Magne 
Rønningen, Arne J. Sigstad, Anne Berit Stenseth, Per Ola Stenseth, Lars Øverby, Bjørn Øvergård. 
Ledsagere: Snøfrid Schjølberg. 
. 

Denne kvelden var vi på besøk på Starmoen luftsportarena, hvor Elverum flyklubb holder til.  
En annen betegnelse på dette stedet er Ole Reistad senter, oppkalt etter en av pionerene innen norsk 
luftsport. Vi ble først vist rundt i hangaren, hvor flere ulike typer fly sto oppmarsjert. Der fikk vi en fin 
orientering om utviklingen av sporten, både når det gjelder seilfly og motorfly.  
Etter orienteringen ute i hangaren, bar det inn i flyklubbens lokaler til flere faktaopplysninger. 
Området som i dag fremstår som en gresslette med en asfaltert flystripe, var i juni 1976 utsatt for den 
største skogbrannen i Norge i etterkrigstiden. Ganske raskt etter brannen, begynte en gruppe ildsjeler i 
Elverum Flyklubb å etablere en grusstripe i brannfeltet.  
Det nasjonale senteret for seilflyging lå i sin tid på Notodden, men seilflymiljøet hadde i en årrekke 
sett etter et nytt sted som kunne være et bra utgangspunkt for strekkflyging, bra luftromssituasjon og 
mulighet for å etablere et eget anlegg med hangarer, administrasjons- og undervisningslokaler samt 
overnattingsfasiliteter. Alle forholdene lå til rette i Elverum, og det ble tidlig på 80-tallet inngått en 
avtale med Elverum Flyklubb om overtakelse av flyplassen. Klubben har regulert spesielle rettigheter 
og plikter i en avtale med NLF. 
 Det er svært mange arrangementer på Starmoen. Til og med verdensmesterskapet i seilflyging har 
vært arrangert her, samt mange andre seilflykonkurranser og flere kurs. På toppen kommer kurs og 
samlinger innen motorflyging, som for eksempel mikroflykonkurranser og modellflykonkurranser. 
De fem som fortalte om flyplassen, seilflymiljøet og flyklubben ble takket av med tre eksemplarer av 
«vår høyeste utmerkelse» til innbyrdes fordeling (!). 
Høstmørket senker seg fort på denne årstiden, så det ble ikke anledning til en flytur. Men vi ble ønsket 
hjertelig velkommen tilbake i den lyse årstid! 
 
 
 

 

 
 

 
 
Helge Rustad, referent 


