
Telefonliste til ansatte i NLF

Skal du ha tak i ansatte i NLF, så er det best om du kontakter 
disse direkte, på deres mobilnummer. Vi foreslår at du lagrer 
telefonnumre til aktuelle personer. Generelle henvendelser om 
medlemskap- og lisensfornyelser kan som før rettes til tlf. nr. 
 23 01 04 50. Listen over de ansattes mobilnumre finner du her: 
http://www.nlf.no/info/norges-luftsportforbunds-sekretariat

Vesterålen RC klubb bygger ny modellflyplass

Etter lang tids kamp for å finne seg en varig 
modellflyplass har Vesterålen RC klubb endelig 
fått til en avtale.  - Nå rydder vi unna alt av skog 
og kratt her, før vi skal planere og lage en 120-130 
meter lang rullebane, forteller leder i RC-klubben, 
Emil Nilsen til nettavisen Vesterålen online.  
Les hele artikkelen:  http://www.vol.no/nyheter/
article9124653.ece

Gunnar Aarø ny luftromskonsulent i NLF

Fra 1. mars tar Gunnar Aarø 
over oppgaven etter Jan-Gunnar 
Søfteland som har vært vår  
luftromskonsulent de siste årene.  
Aarø (65) er bosatt i Sandvika, og 
var frem til januar i år supervisor 
ved kontrollsentralen i Røyken. Han 
har arbeidet hele 44 år i lufttrafikk-
tjenesten og er i tillegg utdannet trafikkflyger. I 20 år har han fløyet 
kommersielt i mindre selskaper/firmaer. Flygerkarriæren begynte 
med seilflyging allerede i 1963 da han tok seilflykurs i Ullensaker 
Flyklubb. I årene 1986 – 1989 var Gunnar president i AOPA 
Norway. Det er for NLF svært verdifullt å få inn en person som både 
har lang erfaring fra flygekontroll-tjenesten, er helt oppdatert på 
området og i tillegg har mye erfaring som pilot.  

NLF har to oppsatte kongepokaler i 2014

I likhet med de siste årene blir det også i 2014 satt opp kongepokal 
i to av NLFs grener. En pokal skal det konkurreres om i NM i fall-
skjermhopping, og én pokal i NM i modellflyging, klasse F3J. Mer 
informasjon om disse norgesmesterskapene og NM i flere andre 
grener kommer i senere månedsbrev og på NLFs hjemmeside.

Susanne Schödel ny generalsekretær i FAI

Seilflygeren Susanne Schödel er ansatt 
som ny generalsekretær i FAI.  NLF er 
tilsluttet den internasjonale luftsports-
organisasjonen FAI. Sekretariatet ligger i 
Lausanne, Sveits. Den 1. mars tiltrer Susanne 
Schödel stillingen som generalsekretær.  
Hun er 41 år gammel, kommer fra Tyskland 
og har erfaring fra næringsliv, organisasjoner 
og luftsport. Schödel har to ganger blitt verdensmester i seilflyging. 

Spesialpris til NLF medlemmer på Flyopertivt forum

Som NLF-medlem kan du delta 
på konferansen Flyoperativt 
forum 7-9. april til vesentlig 
redusert pris. Hvis du melder 
deg på som privatperson eller via din klubb får du delta for kun 
kr 2950,- (fullpris 4950,-) med å bruke rabattkode FOFN2014 i 
meldingsfeltet i påmeldingen.  Det er også mulig å bestille rabattert 
pakke inklusiv hotell mandag - tirsdag eller tirsdag - onsdag, 
totalpris 3950,- eller hele konferansen mandag - onsdag, totalt 
5450,- Ved registrering før 15. mars vil du motta en kofferttag med 
dine personlige data på. Mer informasjon og påmelding her.

Informasjon fra Avinor - Norway Control innføres 6. mars

Spesifisering angående endring av radiokallesignal for En-route 
tjenesten i Norway FIR: På bakgrunn av reorganiseringen av 
En-route tjenesten er det besluttet å endre radiokallesignalet til 
kontrollsentralen. Endringen vil tre i kraft 6 mars 2014 klokken 
00:01 UTC. Dette er ment som informasjon for å spesifisere 
endringen i tilfeller det skulle dukke opp spørsmål eller usikkerhet.

• Det som endres er kun radiokallesignalet. Dvs at Oslo-, 
Stavanger- og Bodø Control skal hete «Norway Control» ved 
radiokommunikasjon. Dette inkluderer off-shore sektorer.

•  Ved kommunikasjon på telefon skal alle presentere seg som før.
• Endringen omfatter ikke TMA’er med unntak av Helgeland, 

Lofoten og Hammerfest TMA. Helgeland, Lofoten og Hammerfest 
TMA bemannes av kontrollsentralen og radiokallesignalet 
endres derfor tilsvarende.

• Endringen omfatter ikke Bodø Oceanic FIR/OCA eller 
HF-tjenesten som fortsatt vil benytte dagens radiokallesignaler.
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Lars Ness og Øyvind Nyberg tester mikroflyet 
Savage Cub LN-YWQ over Kjeller 
FOTO: Lars Brede Grøndahl/Flynytt

Foto: Sanna Drogset 
Børstad, www.vol.no

Flight Operational Forum – Norway 7-9 April 2014
This annual Flight Safety conference held near Oslo airport is a great opportunity for you to get the latest safety news 
from the key personnel within the airline industry.  Main topics at this years conference are training, culture and SMS. 
Come and learn from International specialists and learn from their experiences through high quality presentations.

 Confirmed speakers:

Opening the conference - Dag Falk-Petersen, CEO Avinor
Todays Safety Landscape - David Learmount, Flight Global
Finding the next “Human Factor” accident – Johan Bergström, Lund University
Modeling predictability of LoC Accidents - Captain Walter Schwyzer, Gulf Air
Establishing and maintaining a safety culture, why and how - Keven Baines, Baines Simmons
Is your SMS working: Reviewing the first years of implementation - Steve Solomon, Thomas Cook
Helicopter Safety UK vs. the Norwegian side – leads to a panel debate
Air Traffic Control Looking to the Future – How will ATM Change – Huw Ross NATS
The Kebnekaise accident, Safety barriers, CRM, technology and ATC - Brigader Per-Egil  Rygg

For complete agenda and registration,  see www.fof.aero
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