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Begynte å arbeide NAK i 1989 (fast ansatt fra 1991) 

 

Seilfly fra 1975 

Motorflysertifikat 1980 

Mikroflybevis 2008 

Læregutt -ballong 

 



 

Norges Luftsportforbund 

 

 

I dag og i morgen 

 
 





Viktige verdier i NLF: 

• En svært lang historie og tradisjon som har vært 

grunnlag for sterke og meget selvstendige enheter. 

Naturlige “etableringer” etterhvert som nye 

aktiviteter har kommet til i organisasjonen.  

• Vi er også en del av Norges Idrettsforbund, landets 

største frivillige organisasjon. Påvirkning / økonomi. 

• Eksisterende struktur synes å være det rette om vi 

ikke tør å være tilstrekkelig selvkritiske.  

• En organisasjon som står stille går i realiteten 

bakover. 



• Vi lever i et samfunn, og ikke minst i en 

luftfartsindustri, som blir stadig mer krevende og 

kunnskapsbasert. –Behov for spisskompetanse 

faglig og organisatorisk!  

• Vår tydelige inndeling i seksjoner (båser) legger i 

svært liten grad opp til annet enn at hver enkelt 

driver sin egen lille “butikk”. Alt for adskilt i 

administrasjonen. –Dette er ikke en tidsriktig og 

effektiv måte å jobbe på i 2014! 

• Blir generalsekretæren i for stor grad leder av et 

kontor-fellesskap og ikke i tilstrekkelig grad leder for 

et samlet NLF? 

• Har vi egentelig stilt de nødvendige kritiske 

spørsmålene? 
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Norges Luftsportforbund (Norwegian Airsports Federation) 

Møllergata 39, N-0179 Oslo, Norway 

post@nlf.no Tel. + 47 23 01 04 50 www.nlf.no 

President: Rolf Liland, e-mail: rlila@me.com , tel. + 47 922 72 878 

Secretary General: John Eirik Laupsa, e-mail: jl@nlf.no, tel. +47 908 89 477 

Totalt 15.524 memberships (August 2014) 

General Aviation 

3557 members 

 

 

Gliding            
1007 members                  

National Gliding 
Centre, Elverum 

Balloning            
23 members 

Microlight      
1431 members 

Hanggliding and 
paragliding       

2632 members 

   National Hang- 
and Paragliding 
Centre, Vaagaa 

Parachuting    
3533 members   

National 
Parachuting 

Centre, Rena 

Aeromodelling 
3334 members 

•Norges Luftsportforbund (NLF) is one legal 
entity  

•The general assembly is held every 2nd year 
(Luftsportstinget)  

•Luftsportstinget elects a board consisting of 11 
persons 

•The seven sections in NLF each elect a board 
with 5 – 7 persons 

•Total turnover NLF (2012)  
NOK 35.221.212  

•13 full time and 3 parttime employees 

 



NLFs administrasjon 

Overheadkostnader 



Arbeid seksjonsvis 



Arbeid inndelt i aktiviteter 



Arbeid inndelt i aktiviteter 



Økonomi  

• Viktig med sunn 

økonomi. NLF har god 

økonomisk kontroll.  

• Samling av penger er 

ikke noe mål, men uten 

god økonomi får vi ikke 

gjort viktige oppgaver. 

• Våre ressurser må 

benyttes målrettet og vi 

må ha ambisiøse mål! 



Hendelse Hendelse Hendelse Hendelse Hendelse 

Tilbud Tilbud 

Materiell 

skade 

Materiell 

skade 

Materiell 

skade 

Tilbud Tilbud 

Fatal 

Person- 

skade 

Person- 

skade 

Vi har mange hendelser 

Glemt avgangssjekk 

Noen av hendelsene blir til tilbud  

Avgang med forgasservarme på 

Noen av tilbudene blir til materiell skade 

Ødelagt propell 

Noen av skadene ender også med personskade 

Ryggskader 

Til slutt ender dette fatalt 1 

15 

70 

400 

2000 

Risikopyramiden 

For hver fatale ulykke er det flere tusen hendelser! 



Sikkerhet 
• Uansett regelverk / system er det en forutsetning 

med tilstrekkelig godt sikkerhetsnivå for at vi skal få 

drive våre aktiviteter og ha et godt omdømme.  

• Vi må aktivt bruke den kompetansen vi har i 

organisasjonen, og det på tvers av seksjonene.  

• I fremtiden vil ikke det offentlige (HST) drive 

ytredningsarbeid etter ulykker innen ikke-

kommersiell luftfart med fartøy under 2000 kg.  

• NLF vil sterkt anmode myndighetene om å pålegge 

HST å undersøke de mest alvorlige ulykkene 

uansett klasse av fly. (Annen luftsport – uaktuelt). 

• Vi må forberede oss, -la oss sette i gang! 

 



Anlegg 

Mange 

utfordringer, 

men også store 

muligheter! 

 

Luftsporten må 

jobbe sammen! 
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Luftrom 

Luftromsklasser 

Luftsportsområder 

Transponder 

Radioer (8,33) 

Prosjekter     

(eks. SNAP) 

Forsvaret      
(eks. Østerdalen) 
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Gebyrer 

Høringsinnspill. 

 

Aktiv 

deltakelse på 

høringsmøter.  
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Regelverk 

Nasjonalt. 

 

Internasjonalt  

(Europa – EASA) 

22 



Flymedisinske undersøkelser 
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Teknisk / NLF CAMO              

–Kort og lang sikt. –Hva skjer? 

 

24 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.fotosearch.dk%2FCSP432%2Fk4326588%2F&ei=IPZcVMHpEdXraqfDgZgO&bvm=bv.79184187,d.d2s&psig=AFQjCNGZ3t0w6gCIeOyUbnnKyiNJ9PoZNw&ust=1415463596636854


Lisensiering av flygende  

personell siden 1933 
 

Myndighet (CA) for ballong og seilfly fra 2015? 



Noe av det vi må bli mye bedre på. 
 

Rekruttering – media – hjemmeside – sosiale media 



Takk for meg! 
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