
Seksjonsmøter og Luftsportstinget 2015

I dag, 15. januar, sendes innkalling til seksjonsmøter og luftsports-
tinget ut per e- post. Brevet er lagt ut på våre hjemmesider her

Luftsportstinget 2015 med miljøprofil

NLF engasjerer seg i miljøspørsmål. Vi har lagt møtet til Norges 
mest sentrale trafikknutepunkt, Oslo Lufthavn, og håper flest 
mulig benytter kollektivtransport og at de som må kjøre selv 
forsøker å samle flere deltakere i bilene. Deltakerlister legges ut 
på internett ti dager før møtene. Vi legger opp til utstrakt bruk 
av elektroniske dokumenter. Møtelokalene klargjøres slik at alle 
møtedeltakere vil ha tilgang til strømuttak og trådløst internett, 
men vi oppfordrer alle til å ha lastet ned saksdokumentene på 
forhånd. I motsetning til tidligere arrangement vil det ikke bli 
trykket opp møtedokumenter til alle.  

Politiattest - nå med elektronisk søknad

Minner om ny ordning for å søke om 
politiattest for idrettslag. Det skal nå søkes 
elektronisk. Alle ansatte og frivillige som skal 
utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller 
ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med 
utviklingshemming, skal avkreves politiattest. Les mer her.

Idrettsregistrering 2015

Vi minner om idrettsregistreringen i 2015 som ble åpnet for 
registrering 02.01.2015. Brev og e-post med informasjon har 
blitt sendt fra Norges Idrettsforbund. Idrettsregistreringen 
gjennomføres fra 2. januar til 31. januar, ved at idrettslagene 
rapporterer nøkkelinformasjon inn til NIF på en enkel nettbasert 
løsning. Tallene fra idrettsregistreringen danner grunnlag for ulike 
økonomisk støtteordninger (lokale aktivitetsmidler, utstyrsmidler, 
kommunale midler etc). Videre er tallene fra idrettsregistreringen 
grunnlag for statistikker om og for idretten.  Les mer

Bestill et gratis klubbesøk fra NLF

Hva vet klubben din egentlig om NLF og 
hva alle klubbene våre holder på med? 
Aktivitetskonsulent Tom Brien stiller 
gjerne opp på et klubbmøte eller annet 
arrangement for å hjelpe klubbene 
med rekruttering og klubbutvikling.  
Ta kontakt på telefon 481 49 500.

Hjelp klubben din med grasrotandelen

Vi minner om Norsk Tippings «Grasrotandel», som gjør at 
5% av tippebeløpet, automatisk tilfaller spillerens utnevnte 
favorittklubb, uten at det koster spilleren noe ekstra. Klubbens 
tillitsvalgte kan registrere klubben her.  Der finner du også 
vervemateriell som kan sendes medlemmene, som deretter oppgir 
grasrotklubben sin neste gang de skal tippe. Er du medlem i en 
NLF-klubb, kan du søke klubben opp på samme side. 

Norsk Tipping: Rekordoverskudd til samfunnsnyttige formål

Overskuddet fra Norsk Tipping slår alle tidligere rekorder etter 
driftsåret 2014. Resultatet ser ut til å bli rundt 4,2 milliarder 
kroner, en økning på ca. 250 millioner (ca. 6 prosent) fra 2013.  
Les mer i pressemeldingen

Kontingentkravet kommer til deg i disse dager

I disse dager sendes det ut om lag 10.400 postsend-
inger med kontingent- og abonnementsgiroer. Det er 
totalt om lag 12.000 utsendelser. Det er fortsatt kun 
1.600 av våre medlemmer som har bedt om å få tilsendt 
kravet elektronisk. Alle elektroniske utsendelser er utført. Det er en 
stor kostnads- og arbeids-besparelse om langt flere velger elekt-
ronisk løsning. Betalingsfrist for løpende medlemskap er 31. januar. 
Ved nyinnmeldinger er medlemskapet gyldig når det er betalt. 

Luftfartstilsynets nye dronekampanje

Luftfartstilsynet har lansert en ny nettside 
med informasjon om regelverk og sikker 
flyging med multirotor, såkalte “droner” 
rettet mot publikum.  Her kan du se filmen, 
ta en test, og lese ofte stilte spørsmål om 
forskjellen mellom ubemannede luftfartøy 
og modellfly:  
http://droner.luftfartstilsynet.no/ 

Modellflymesse i Ekeberghallen i Oslo

Moro for hele familien! Se fly, helikopter, oppvisning og 
konkurranser på et av Norges største modellflyarrangement. 
Hobbyforretningene har stands med salg av modeller og utstyr, og 
det arrangeres bruktmarked og stort lotteri.
Tid og sted: Søndag 1. februar 2015 kl. 11-16 i Ekeberghallen 
Mer informasjon: www.modellflymesse.no
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Scootertauing av tandem Hangglider.  
Pilot: Reidar Berntsen. Foto:Harald SteenNYTT FRA NLF

Vi har motatt nesten 500 ulike 

forslag til ny logo for NLF. Vi takker 

for samtlige bidrag, og arbeider nå 

med å vudere  alle forslagene.

Takk for alle logoforslag!
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