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Tro kopi: Tom Storvik fra modellflyklubben Jets
of Norway har landet sin Rafale på Rakkestad
flyplass. Modellen er i skala 1:5, har vingespenn på 2,1 meter, og drives av to turbiner.
Foto: Lars Henrik Kjølberg
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Arbeid med Annex-II-forskrift

Hederstegn - kjenner du noen som bør hedres?

NLF er invitert til et møte med Luftfartstilsynet vedrørende en ny
forskrift for Annex-II-fly. Dette gjelder hjemmebygde- og veteranfly (f.eks. Piper Cub). Forskriften vil regulere operative regler og
sertifikatkrav til flyging med Annex-II-fly.

Vi minner om at fristen for å søke om forbundets hederstegn som
ønskes utdelt i 2014 er 15. desember i år. For mer informasjon se:
www.nlf.no/info/saksbehandling-hederstegn

Endring av luftromsovervåkningssystem i Avinor
Avinor skal endre overvåkningssystemene i luftrommet i tråd med
felleseuropeisk regelverk ca. år 2020 –dette betyr i praksis en
utfasing av dagens system med radarer. NLF er i dialog med Avinor
for å se på muligheter for innfasing av hensiktsmessig teknologi
(ADS-B) for luftsporten og Avinor.

Vi har fortsatt jubileumsbøker igjen til kr 100,“Tiden flyr” ble utgitt i 2009 er og like aktuell i dag. Vi har fortsatt
bøker på lager til kr. 100,- per stk. Kjøper du fire bøker får du 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 også, men da tilkommer nettokostnaden for porto og emballasje, samt et
ekspedisjons- / fakturagebyr på kr. 50,- per
forsendelse.

Spillemidler til utstyr
Søknadsfristen for støtte til godkjent utstyr er i år 12. november.
Det sendes brev til klubbene direkte fra NIF. I tillegg er det lagt
ut informasjon ut på www.nlf.no. For 2013 er det de samme
utstyrstyper som var godkjent for 2012. Kontaktperson i NLF for
spillemidlenes utstyrsordning er Tom Bjerke.

Klubbkontingenter 2014
Det er sendt brev til alle klubber om at evt. vedtatte endringer av
klubbenes kontingenter for kommende år må være meddelt NLF
innen 28. oktober. Grunnen til denne fristen er at alle nyinnmeldinger i år som kommer etter 1. november gjøres etter 2014-satser,
og gjelder for hele det kommende kalenderåret.

Luftforsvarets Gavefond
Forvaltningen av Luftforsvarets Gavefond til Norsk Aero Klubb
(LFG) har frem til nå blitt ivaretatt av DNB. Banken har besluttet
å slutte med slike tjenester. Samarbeidet med DNB har fungert
utmerket. NLF velger nå å selv ivareta dette istedenfor å finne
ny samarbeidspartner. Kontaktperson for LFG i NLF er Jostein
Tangen.

Planlegging av luftsportsuka 2014 er i gang!
Arrangementet avholdes på Starmoen i tiden 17. – 22. juni. NLFs
kontaktperson er Tom Brien. Hold av dagene!

Luftsportstinget 2015
Seksjonsmøter og luftsportsting avholdes 21. og 22. mars 2015.
Stedet er ikke bestemt ut over at det blir i Oslo-området, og gjerne
på eller nært Oslo Lufthavn. NLF som et landsomfattende forbund
vil i utgangspunktet legge møtene forskjellige steder i landet, men
kostnadene for klubber, seksjonene og forbund ville da blitt om
lag det dobbelte som følge av mange fler må reise langt og antall
hotellovernattinger øker betydelig.

BAMA sponser idretten
Alle idrettsklubber som kjøper inn frukt
og grønt til sine arrangement ut året gis 60
% rabatt fra BAMA. Også ellers i året har
klubber tilsluttet NIF svært gode tilbud.
Se: www.bama.no/idrettsfrukt

Telefaksen pensjoneres
Ved flyttingen av sekretariatet som gjøres i desember i år planlegger vi å slutte med telefaks. Det er svært få som benytter telefaks
nå, og vi har funnet at dette er riktig tidspunkt for utfasingen.

Tilbud på bladet Modellfly Informasjon
Spesialpris på abonnement, kun
250,- pr. år for 6 utgaver inkludert
porto! MI er Norges eneste rene
modellflyblad. Tilbudet gjelder alle
seksjoner, unntatt medlemmer av
Modellflyseksjonen som har bladet
inkludert i seksjonskontingenten.
For å abonnere, send e-post til
melwin@nlf.no (husk å oppgi
ditt medlemsnummer) eller ring
23 01 04 50.
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