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Årsmelding Voss Hang- og Paragliderklubb 2020
Organisasjonsnummer: 983 923 577

Innledning

Denne årsmeldingen skal gi deg som medlem en bedre oversikt over året som har gått, og aktiviteten i 
klubben. Styret ønsker også å vise hva vi har jobbet med og fortsatt jobber med, og hvilke utfordringer vi 
ser videre i året som kommer.

Styret, komiteer og stab

Voss Hang- og Paragliderklubb hadde per 31/12-2020 740 medlemmer.

Det ble avholdt 6 styremøter i 2020,
Årsmøtet for 2019 ble avholdt 08. mars 2020 på Bømoen.

Regnskapsfører: Azets Insight AS avd. Voss, org.nr. 983 338 917. 

Representanter fra klubben til styret i Stiftinga Ekstreme Voss (Ekstremsportveko):
Medlem: Morten Knapstad
Vara: Einar Såkvitne

Andre sentrale verv blant medlemmene i klubben:
Styremedlem HPS i NLF: Hildegunn Pettersen
Representanter til luftsportstinget: Lars Haukom og Einar Såkvitne

Stab 2020
Verv og stab 2020 har bestått av følgende personer: 

Daglig Leder: Andreas Håland  Hemli
Faglig leder: Lars Haukom
Skoleansvarlig: Kjell Svanes
Materiellansvarlig: Morten Knapstad

Styret 2020
Leder Einar Såkvitne 

Nestleder Kjell Svanes
Sekretær Geir Dyvik
Medlem Hildegunn Pettersen
Kasserer Christian Hagen

#1 Varamedlem Matthew Doms
#2 Varamedlem Frode Fester

Valgkomite 2020
Leder Morten Knapstad

Medlem Lars Haukom
Medlem Maria Straume
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Tandeminstruktører: Christian Hagen, Morten Knapstad, Tore Birkeland,  Frode Fester, Einar 
Såkvitne, Øyvind Kindem, Pavol Kosovic, Harald Horvei, Anders Ringheim, Ivars 
Svåsand, Andrew Ljung, Hans Engelsen Eide, Eirik Helgaseth, Geir Atle Tafjord, 
Kjell Svanes, Guri Norheim Storeide, Hildegunn Pettersen, Kenneth Klette, 
Lonneke Zeijlemaker, Nate Verve, Sander van der Loo, Sondre Mundal Eikeland, 
Thor Atle Søvig, Åsmund Birkeland, Jan-Tor Solberg, Kjetil Moland Olsen, Lars 
Sekse, Guri Storeide, Endre Tesdal, Roy Jarle Danielsen, Geir Bendik Storesund, 
Charles Solberg Henry

Kurs instruktører / hj.instr: Geir B Storesund, Kjell Svanes, Hildegunn Pettersen, Lonneke 
Zijlemaker, Sander van der Loo, Kenneth Ånesen, Kim Daniel Haugsvær, Kristian 
Grongstad, Helge Kvam Kaarbø, Lars Haukom, Morten Knapstad, Asher-Tal 
Zalchendler, Nate Verve, Åsmund Birkeland, Håkon Bleie, Sigrid Håndlykken, 
Frederik Falck, Lehart Eriksen, Synne Høgemark Frafjord, Jens Petter Bergtun, 
Samson Skjervheim, Kjell Ole Hærnes, Elvira Peeters, Vilde Fagerlid, Magnus 
Lillenes Eidså, Malene Hetle Hole, Harald Horvei, Øyvind Kindem, Thor Atle 
Søvig , Charles Solberg Henry, Malachi Templeton, Arne-Christian Eide

Bil-ansvarlig: Ingen

Båt-ansvarlig: Einars Såkvitne, Frode Fester, Bjørnar Heradstveit, Samson Skjervheim.

Sikkerhetsgruppa: Lars Haukom (Faglig leder), Morten Knapstad (Materiellforvalter), Kjell Svanes 
(skolesjef), Christian Hagen (tandemansvarlig), Geir Dyvik (sikkerhetsleder, ny fra
2021 )

Aktivitet
2020 blei prega av redusert klubbaktivitet på grunn av Korona-pandemien der myndighetene la 
begrensning på sosial kontakt og samling av folk. Tandemaktiviteten blei sterkt redusert, kursingen blei 
redusert, det var få klubbsamlinger, og planlagte arrangement som Ekstremsportveko, Påsketreff og Voss 
Fun Cup måtte gå ut.

Klubbens hovedprosjekt var nytt klubbhus på Bømoen og oppgradering av starten på Hangur øst.

Nøkkeltall:

Rekruttering
Totalt utdanna klubben i 2020 ca 130 elever.
Voss Folkehøgskule luftsport linje hadde kurs med 20 elever som også er medlemmer av Voss HPK.
Dette er totalt en nedgang fra i fjor, men det meste her kan tilskrives Korona-restriksjonene.

2019 2020
Gjennomførte kurs 16 14
Elever SPG 125 45
Elever PG 75 85
Tandem elever 339 63
Medlemsmøter/klubbkveld 1

Arrangementer 3
Konkurranser 0
Antall medlemmer 690 740
Antall hendelser/ulykker
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Nyutdannede instruktører
Malachi Templeton, Arne-Christian Eide, Lehart Eriksen og Håkon Bleie

Rekrutteringen av instruktører: Vi er godt i gang å utvide instruktørstaben og håper vi kan fortsette slik 
fremover, men utdanningen er stoppet pga korona-restriksjoner.

Tandem-elever
Klubben utførte 63 tandemturer i 2020, der reduksjonen i sin helhet kan tilskrives Korona-restriksjonene

Klubben gjennomførte følgende arrangementer:
- Nødkastkurs med ca 20 deltakere 
- 2 stk SIV med til samen 9 deltakere

Klubben gjennomførte følgende medlemsmøter/samlinger:
- klubbkvelder: 1 (tema sikkerhet)
- medlemsmøter: 0

Idrettsprestasjoner i klubben:
Her var det meste kansellert pga Korona

PR/informasjon
Klubben får bred mediedekning gjennom Ekstremsportveko som er en stor rekrutteringskanal for nye
medlemmer til klubben. Vi får også god mediedekning gjennom andre mediainitiativ, som diverse tv-
programmer, avisoppslag og sosiale medier. Potensialet for å vise fram sporten og klubben vår er fortsatt 
stort, og det jobbes nå med diverse tiltak. Vi fikk i 2020 hjelp til å lage promo-video av GK SPG og 
planlegger å gjøre det samme med PG og tandem i nær fremtid.

Klubben har potensiale til å øke rekruttering på sosiale medier, og gjennom produksjon og publisering av 
videomateriale. Det vil og fokuseres på å gi medlemmer mulighet til å bidra til her.
Det er et ønske å øke antall vossinger i medlemsmassen, og å øke antall tandemturer for å rekruttere flere 
medlemmer til kurs.

Kommunikasjon:
Til eksisterende medlemmer har klubben opprettholdt kommunikasjon gjennom bruk av klubbsiden, epost
og Facebook.
Styret har dessverre vært alt for dårlige til å legge ut informasjon om styrets arbeid, selv om vi har blitt 
bedre. Dette vil vi nå jobbe for å løse ved å legge ut styrereferater på medlemsgruppa innen to uker etter 
avholdt styremøte, samt at DL vil sende ut jevnlige nyhetsbrev på medlemsmail.
Styrereferatene skal også legges ut på hjemmesida løpende.
Kjell og Pavol har oppgradert hjemmesida www.vosshpk.no     , her finner en også alle protokoller.
Ta en titt, her er det mye nyttig. Se blant annet siden for medlemsfordeler.
Vi oppfordrer medlemmene til å annonsere på facebook når dere skal ut å fly.
Vi oppfordrer også alle medlemmer til å logge alle turene sine og rapportere  alle hendelser, store og små.
Vil minne om logge-konkurransen der FlyBy sponser gavekort til de 3 medlemmene som logger flest PG 
turer i løpet av året, og denne konkurransen går videre i 2021 også.
Gratulerer til Geir Bendik Storesund som vant i 2020

http://www.flyby-fester.no/
http://www.vosshpk.no/
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Sikkerhet

Nødskjermkastekurs
Det blei arrangert nødskjermkastekurs (Morten Knapstad + Kjell Svanes) hvor deltakere fikk teste å 
trekke ut nødskjermen og sjekke montering av utstyr.  20 deltakere 

Sikkerhetskurs
Det blei arrangert to sikkerhetskurs ( SIV ) med til sammen 9 deltakere.

Flymeldinger
Geir Dyvik har skrevet ukentlige flyvær-meldinger med prognose for helgen.

Disse har vært publisert på Facebook-gruppa "Paragliding i Voss og Omegn".

Start og landingsplasser
De mest brukte startene og landingene har vært forsynt med vindpølser eller streamer.

Startplasser
Øst-starten på Hangurstoppen fikk en kraftig forbedring, og dette var klubbens hovedprosjekt i 2020. 
Kanten foran på start blei fjernet, utfylling av masser, legging av gress og ny tilførselsvei ble ferdigstilt 
høsten 2020. Det blei satt opp mast med vindpølse, værstasjon og webkamera.
Styret og klubben setter stor pris på støtten og dugnadsarbeidet som er lagt ned og trinn 2 med å bygge 
klubbhytta + div utbedringer vil fortsette når snøen forsvinner i 2021.

Ondrahaugen i Myrkdalen har fått permanent værstasjon. Denne starten er egnet til kursing både sommer 
og vinter etter at det ble gjort en stor dugnad på denne.

Styret vil fremover fokusere på flere og bedre starter, blant annet Hangurstoppen syd og vest. Se 
styringsdokument 2020-2024 for mer info.

Klubbhus på Bømoen
Klubben har ikke hatt klubbhus på mange år, og endelig har vi et sted å samles og et eget stort 
utstyrslager. Dette har fungert fantastisk i 2020. Bilen og hengere har fast parkering her, og nøkkelboks er
hengt opp for uthenting av bilnøkkel. Båtene lagres her under tak gjennom vinteren.

Voss Fallskjermklubb er i gang med et eget reguleringsforslag for flyplassen og områdene nord. Det er 
søkt Voss Herad om oppstart for reguleringsarbeidet, og målet er å sikre tomta for mer enn 40 år.
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Kursutstyr  

 22 stk komplette PG elevutstyr
 21 stk komplette SPG elevutstyr
 5 stk SupAir nødskjermer fra 2019.
 6 stk Icaro Skyrunner
 18stk Icaro 2000 PG-godkjent halvhjelm 2019
 16 stk radioer til kursing

Andre eiendeler

 2 stk redningsbåter og 1 opptrekksbåt
 Tillhengar til båt: 2stk, biltilhenger med skap: 1 stk
 Klubb-bil: 1stk med vinterdekk og sommerdekk
 Cellepakksekker: 7stk 
 Hurtigpakksekker: 22 stk
 Førstehjelpsskrin: 2 stk
 Redningsvestar: 12 stk
 Lerret, projektor og videokamera med stativ

Værstasjoner
Klubbens stasjoner: Hangur øst, Liaset, Rokne, Hjelle, Kulturhuset (landing), Aurland, Myrkdalen.
Andre: Horgaletten (Voss Resort), Vikafjellet (Geir Dyvik), Bømoen (VossFSK).

En del av disse vil være nede om vinteren. Værstasjonen i Aurland med kamera blei i 2020 flyttet til den 
nye starten på Hangur øst, mens det vil bli bestilt inn ny værstasjon for Aurland. Værstasjonen i 
Myrkdalen blei montert permanent på Ondrahaugen. Klubbens værstasjonene driftes av Geir Dyvik.

Tandemutstyr
Klubben har tilgang på 2 komplette utstyr til disposisjon for medlemmene.
Den ene sponset av SR.Bank og Flyby , den andre av utlånt av VossVind og Kjell

Økonomi 

Klubbens økonomi er god. Klubben har hatt overskudd de siste åra, likviditeten er god, samt at det 
framover vil være fokus på kostnadskontroll og å øke inntektene. 
Styret anbefaler klubben å fortsette fokus på oppbygging av økonomiske reserver i årene som kommer, 
for å sikre fremtida, klubbhus, gode starter, utstyr og andre fremtidige økonomiske forpliktelser. 

Vi har nå fått gjort opp med instruktørene, både tandem og kurs, og fått et system på dette som er mer 
oversiktlig enn før både for instruktørene og regnskapsmessig.
Ved overgangen til 2021 var vi ajour med utbetalinger til instruktørene med unntak av 1 som enda ikke 
har fakturert klubben, så dette er en stor forbedring fra tidligere år.

Inntektene til klubben fra kursing og tandem blei lavere enn forventa på grunn av Korona-restriksjoner, 
men myndighetenes kompensasjonsordning har vært til stor hjelp for klubben. 

https://vossvind.no/
http://www.flyby-fester.no/
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Avsluttende

Vi har en fantastisk klubb å gå til, som kontinuerlig forbedres. Med nytt klubbhus, utbedra start på 
Hangur øst og gondol til start ligger alt til rette for stor flyaktivitet i året som kommer. 
Styret ønsker å takke alle medlemmer som bidrar til å gjøre Voss HPK til en så fantastisk klubb. 
Vi ønsker å takke Andreas Håland Hemli for jobben han har gjort for klubben som Daglig Leder og ikke 
minst med alle søknader osv i forbindelse med å få dekket tapte inntekter ved kursing og tandem i den 
Korona-situasjonen vi opplevde i 2020. 
Vi vil også takke nestleder Kjell Svanes som har vært den drivende kraft i prosjektet med utbedring av 
starten på Hangur øst og klubbhuset med organisering av klubbutstyret. 2020 har vært et godt år med 
solid aktivitet og mange engasjerte medlemmer og stab. 
Å ha engasjerte medlemmer som er sentrale i det som skjer i klubben, og på Voss generelt, skaper trivsel, 
trygghet, glede og samhold. 
Vi ser frem til det kommende året, og håper engasjementet og flygleden fortsetter!

Med vennlig hilsen klubbstyret,
Einar Såkvitne - Kjell Svanes

Geir Dyvik – Hildegunn Pettersen – Chrisian Hagen
og varamedlemmene Frode Fester – Matthew Doms 
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