
Knut Grønskar i NLF CAMO går tilbake til SAS

I en periode på tre år har Knut hatt permisjon fra SAS da 
han skulle være med å få etablert NLF CAMO og ikke minst 
få utarbeidet individuelle vedlikeholdsprogram og inspisert 
flyene som er med i ordningen. Virksomheten går nå inn i en 
ny fase hvor tjenesten blir noe justert og tilpasser seg den 
tjenesten og servicenivået andre aktører i markedet har lagt 
seg på. Disse endringene vil, når det hele er gjennomarbeidet, 
bli kommunisert til alle medlemmer av NLF CAMO. I denne 
prosessen har Knut sett det som mest riktig å gå tilbake til 
SAS. Vi takker Knut for god innsats.  

Årets Julegave?

I forbindelse med 100-års marker-
ingen av forbundet i 2009 ble boken 
“Tiden flyr” utgitt. Dette er en flott 
bok på 340 sider med mye interessant 
tekst og flotte bilder. Boken er like 
aktuell i dag som da den ble utgitt. Vi 
har fortsatt en del bøker på lager, og 
tilbyr nå bøkene til kr. 100,- per stk. 

Kjøper du fire bøker får den en ekstra på kjøpet, altså kr. 
400,- for fem bøker. Vi har lagret bøkene annet sted i byen, så 
vi ønsker et varsel til post@nlf.no merket “Tiden flyr” om du vil 
komme innom sekretariatet for å kjøpe. Vi sender selvfølgelig 
også, men da tilkommer nettokostnaden for porto og embal-
lasje samt et ekspedisjons- / fakturagebyr på kr. 50,- per 
forsendelse.  

Ny leder og nye seminar i Mikroflyseksjonen 

Kåre Halmeid-Østerud har trukket seg fra vervet som 
leder av mikroflyseksjonen, etter at han ble valgt som leder 
på seksjonsmøtet i våres. Den valgte nesteleder, Stein 
Erik Lundblad, vil fungere som leder av seksjonen frem 
til neste seksjonsmøte og NLFs Ting i 2015. Stein Erik vil 
være seksjonens faste representant i NLFs Forbundsstyre. 
Styremedlem i mikroflyseksjonen, Petter Faye-Lund, vil 

stille som observatør i Forbundsstyret i de tilfeller Stein Erik 
eventuelt ikke har mulighet til å stille.

Mikroflyseksjonens Operasjons- og opplæringskomite, 
samt tekniske komite, avholder oppdateringsseminarer på 
Gardermoen 9. – 10. november 2013, for instruktører og 
tekniske besiktningsmenn.

Fornyelse av flygetillatelser og personlig flygebevis 
for mikrofly

Etter gjennomført årlig besiktning så kan de som har mulighet 
til det sende inn besiktningsskjemaet elektronisk til post@
nlf.no.  Når det gjelder fornyelse av flygebevis (sertifikat) på 
mikrofly, så kan dette også sendes inn elektronisk, men KUN 
i de tilfeller hvor  det ikke skal vedlegges noen legeerklæring 
for «Seilflygere, mikroflygere og ballongflygere».  I disse 
tilfeller må alle dokumenter og legeattesten sendes inn per 
ordinær brevpost. Benytt post@nlf.no ved innsending av 
komplett dokumentasjon.

Instruktørfokus i Hang- og Paragliderseksjonen

Torsdag 5. september møtte 
10 instruktørkandidater i 
Drammen for å ta siste del av 
sin instruktørutdannelse. HP 
seksjonen hadde før dette 44 
HG instruktører og 164 PG 
instruktører. 24 instruktører 
deltok i tillegg på fornyings-
seminar lørdag og søndag. 
Hele faglig ledergruppe og 
utdanningskomiteen deltok 
for å informere og undervise de to gruppene denne helga. 
Takk til dere! Resultatet av dette er en av grunnene til at HP- 
seksjonen øker kraftig i antall medlemmer. 

Har du fått Faktura fra NLF i posten?

NLF har i en del år hatt mulighet for at medlemmene selv 
kan velge å få tilsendt faktura for  medlemskap og lisenser 
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MÅNEDSBREV FRA NLF
Du leser nå første utgave av forbundets nye 
initiativ på informasjonssiden. Dette er ingen 
konkurrent til seksjonsbladene, men kun en 
enkel måte å sende informasjon som er av 
interesse på tvers av seksjoner og aktiviteter. 
Alle som er registrert med 
e-postadresse i medlem-
sregisteret MelWin vil hver 
måned motta en e-post med 
lenke til siste månedsbrev.

Hilsen John Eirik Laupsa, 
Generalsekretær NLF

SEKRETARIATET FLYTTER
I desember i år flytter forbundets sekretariat fra nåværende lokaler 
i Rådhusgata 5b til mer moderne lokaler i femte etasje i Møllergata 
39. I desember disponeres begge lokaler, men planen er å være 
operative i Møllergata fra midten av måneden. Også postadres-
sen endres og blir fra 1. desember lik den nye gateadressen. Du 
kan notere: Norges Luftsportforbund, Møllergata 39, 0179 Oslo.  
E-post: post@nlf.no Telefon 23 01 04 50.
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Instruktørkandidatene. Foto A H Hillestad
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pr. e-post. Vi har nå også mulighet til å sende fakturaer for 
andre tjenester elektronisk. E-post er raskere og billigere enn 
ordinær post. Vi ønsker derfor primært å sende fakturaer på 
e-post. Vi oppfordrer alle til å sjekke på  http://melwin.nlf.no/ 
medlemsdata at de er registrert med riktig e-postadresse. 
Om du også ønsker å få medlemskort og evt. lisenskort som 
PDF-fil, kan du markere at du vil ha disse KUN elektronisk.  Vi 
har et ønske om å kunne tilby eFaktura. Våre systemer er ikke 
klare for dette, så denne løsningen ligger foreløpig noe frem i 
tid.

Fallskjermhopping i ny luftsportsboks over Rakkestad

Som en prøveordning har Farris kontroll etablert en luft-
sportsboks over Rakkestad for fallskjermhopping. Dette 
er er et forsøk på å tekkes luftromskontrollen for bedre å 
kunne betjene de øvrige hoppfeltene sør for Oslo - Jarlsberg, 
Geiteryggen og Näsinge. Forsøket og effekten vil ganske 
sikkert bli gjenstand for en evaluering etter sesongen er over.

Fallskjermklubbene Stavanger og Kjevik har flyttet til 
Valle i Setesdal

På grunn av den nye luftromsstrukturen i tilknytning til Sola, 
fikk ikke Stavanger fallskjermklubb lenger lande i Sola sin 
kontrollsone. Etter et forsøk på å gjennomføre hopping på 
Jæren, flyttet Stavanger fallskjermklubb sin virksomhet til 
Valle i juni. Kjevik fallskjermklubb som ikke har eget fly, benyt-
tet også muligheten til å flytte virksomheten sin til Valle.

NLFs salg av Luftfartsskolen

Motorflyseksjonen har fulgt tett opp i salgsprosessen med 
innspill for å dekke medlemmenes behov i forbindelse med 
salget av Luftfartsskolen. Seksjonsstyret har vært opptatt 
av videreføringen av arbeidet med opprettelse av en sentral 
ATO på bakgrunn av salget. Dette har vært en lang og omfat-
tende prosess og seksjonen ser frem til å jobbe videre med 
Luftfartsskolen ihht gjeldende samarbeidsavtale.

Motorflyseksjonens fagseminar

Motorflyseksjonen skal arrangere et fagseminar for skole-
sjef, operativ leder, flytryggingsleder og teknisk leder på 
Gardermoen 9.-10. november for faglig oppdatering av disse 
viktige stillingene i klubbene.

Luftrom

NLF har fått gjennomslag for et forslag til endring av 
Gardermoen kontrollsone som nå ikke vil berøre flygetrase-
ene til og fra Kjeller. Luftromsendringen publiseres 19. 
september 2013. Frekvens 122,000 MHz til bruk over Oslo 
har blitt forankret i AIC N 21/13 og er gyldig nå, jfr. http://
www.luftfartstilsynet.no/regelverk/aic-n/article11467.ece 
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Idrettsprestasjoner

Dag Larsen fra Tynset utfordret verdenseliten

Dag Edvard Larsen 
imponerte med 9. plass i 
VM i friflukt i Frankrike. 
Larsen, som bor på 
Tynset og flyr for Ørnen 
Modellflyklubb, har i en 
årrekke levert sterke 
resultater i internasjonal 
World Cup. Klassen 
heter F1B «Wakefield», 
som er frittflygende 
modeller med strikkmotor. Klassen er mer enn 100 år 
gammel, og ble en internasjonal modellflyklasse i 1911 da 
Sir Charles Wakefield arrangerte den første Wakefield Cup 
i England. Larsens 9. plass er den 3. beste norske plassering 
i et VM i modellflyging gjennom tidende, og seksjonens 
beste notering siden 1997. Vi gratulerer!

Norsk storeslem i F3J

De norske pilotene gjorde 
rent bord i Danmark, med 
både gull i lagkonkur-
ransen, og individuelt gull 
i senior- og juniorklassen.  
Laget bestod av Jo og 
Fredrik Grini fra Valdres 
FK/Modell, samt Aril 
Røsvik fra Tromsø MFK. 

Individuell gullmedalje senior ble vunnet av Jo Grini, og 
Fredrik Grini vant juniormedaljen for sin innsats. F3J er en 
FAI-klasse for R/C høystartseilfly. Grini har også tidligere 
gode internasjonale plasseringer, blant annet en 11. plass 
på VM 2012.

Internasjonale fallskjermmedaljer

Free fly (FF)- andslaget i tok bronse i både 
Europamesterskapet (EM) og World cup (WC) i august, 
som ble arrangert i Bosnia og Herzegovina. Landslaget i 
Vertical formation Skydiving (VFS) tok sølv i EM og bronse 
i WC i samme mesterskap.

Barton Hardie har representert Norge i klassen Canopy 
Piloting (CP) i World Games i Colombia, og EM og WC i 
Russland i år med en 20 plass i EM og WC, og en 19. plass i 
World Games.

Dag E. Larsen fra Tynset. Foto: M. Bortne

Gullvinnerne. F.v. Jo Grini, Fredrik Grini, 
Aril Røsvik. Foto via www.f3x.no


