
Høydeflygingsområder for seilflyging

NLF v/Luftromskomiteen har jobbet lenge med Avinor 
og Forsvaret for å få etablert høydeflygingsområder for 
seilfly. Den offisielle høringen i saken er avsluttet fra 
Luftfartstilsynet, og NLF har fått gode signaler på at områdene 
blir etablert slik de er utarbeidet. Seilflyseksjonen tenker å ta 
disse i bruk allerede i uke 11 i 2014.

Sekretariatet er på plass i nye lokaler i Møllergata

Vi er nå godt installert i nye lokaler. Både besøks- og postadresse 
er nå Møllergata 39, 0179 Oslo. Telefaksen ble ikke med på flyt-
telasset. Vi kan nås på telefon: 23 01 04 50 eller e-post adresse: 
post@nlf.no. Dersom du kommer på besøk må du ringe på og ta 
heisen opp til 5. etasje. NLF er ikke eneste virksomhet i denne 
etasjen, og når du går ut av heisen kommer du ikke videre inn i 
lokalene uten at den du skal besøke møter deg og slipper deg inn.  
Denne ordningen fungerer greit for alle leietakerne i bygget.  

Kandidater til Luftfartstilsynets sikkerhetstrofé 2014?

Flere NLF-medlemmer har vunnet 
dette troféet. Senest Odd-Tore 
Ohnstad fra Mikroflyseksjonen 
som  vant  2013-prisen og  
fikk denne utdelt på  Luftfarts- 
konferansen som ble arrangert i 
februar.  Kanskje du eller din klubb 
har forslag til kandidat til neste 
års trofé som skal deles ut i Bodø 
i februar 2014? Forslag kan sendes inn helt til 5. januar 2014. 
Her kan du lese retningslinjer for nominasjoner

Spillemidler til utstyr

Få søknader om luftsportsutstyr, men god uttelling for de som har 
søkt. Antall søknader og størrelsen på søknadene var markert 
lavere nå i 2013 enn noen av de tidligere årene hvor ordningen 
har eksistert. Det ble kun søkt om kr. 71.643,- i støtte. Det er 
innvilget kr. 58.000,- d.v.s. ca. 81 %. Totalt i idretten ble det søkt 
om 49,5 mkr og totalt 25,2 mkr er innvilget. Den nedgangen vi 
denne gang registrerer for luftsport tolkes som et signal om 
at de utstyrstyper som hittil har vært godkjent ikke lenger er 
like aktuelle for nye søknader. NLF vil derfor gjøre en grundig 
gjennomgang på våren 2014 av hvilke utstyrstyper som kan tas 
ut, og hvilke nye vi skal søke om å ta inn. En revidert liste over 
godkjente utstyrstyper vil foreligge før neste søknadsfrist som 
blir på høsten 2014. Norges Idrettsforbund er helt tydelige på 
at eneste mulighet for å få inn nye utstyrstyper i ordningen er 
ved å ta ut noen av de som hittil har vært godkjent.   

NLF Camo 2014

Alle motorfly tas over i ukontrollert miljø, seilfly forblir i 
kontrollert miljø. Alle eiere av motorfly som er tilknyttet NLF 
CAMO mottok tidlig i desember et brev om omleggingen til 
ukontrollert miljø tidlig i 2014. Dette er først og fremst en 
tilpassing til markedet og en nødvendig omlegging for å unngå 
fortsatt underskuddsdrift, men også en forberedelse mot nytt 
regelverk som forventes vedtatt i slutten av 2014. For seilfly 
gjøres det ingen endring fra 2013 til 2014. Disse flyene fortset-
ter i kontrollert miljø og hele opplegget samt priser er uendret. 
Brevet som er sendt ut til eiere av motorfly i NLF CAMO kan 
du finne her.
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Desember 2013

Odd-Tore Ohnstad fikk 
prisen i 2013
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Idrettens andel av tippemidler øker med 200 mill i 2014

45,5 % av Norsk Tippings overskudd har hvert år tilfalt idretten. 
Resten fordeles til kultur og humanitære organisasjoner. En 
økning av idrettens andel har vært planlagt i lang tid. I 2015 skal 
idretten motta 64 %. Nå i 2013 ble 47,9 % fordelt til idretten. 
Den 13. desember vedtok Stortinget at opptrappingen økes til 
56 % i 2014, en økning på om lag 200 mill. fra i år. Fra 2015 skal 
andelen på 64 % være etablert.  Økningen vil først og fremst gå 
til lokalidretten gjennom aktivitets- og anleggsmidler.

Momskompensasjon 2013

Gode penger utbetales til organisasjonsleddene rett før nyttår. 
Ordningen med momskompensasjon for organisasjonsled-
dene i idretten er for å stimulere det frivillige arbeidet. Det 
innbetales store beløp i merverdiavgift ved kjøp av varer og 
tjenester til idretten uten at det tidligere har vært noen form 
for fradrag eller kompensasjon for dette. De siste årene har 
momskompensasjonsordningen vært under opptrapping. Målet 
er at organisasjonsleddene skal få refundert 7 % av sine brutto 
driftskostnader. Med midlene som er til fordeling nå i slutten av 
2013 har vi nådd 69,2 % av dette målet. Momskompensasjon 
kan søkes av idrettslag, idrettsråd, idrettskretser og forbund. 
For klubber er det en svært enkel søknad og NIF minner 
klubbene  om dette hvert år i god tid før søknadsfristen som 
normalt er 15. august. En rask kikk på årets tildelinger viser 
at det er NLF-klubber som mottar godt over kr. 200.000,- i 
momskompensasjon. Det er også en egen ordning for anlegg, 
men søknader i den ordningen forutsetter at tiltaket er et 
godkjent spillemiddelprosjekt.  
Dessverre er det fortsatt klubber som ikke søker om midler 
for momskompensasjon, disse oppfordres på det sterkeste til 
å benytte muligheten neste gang som sannsynligvis blir med 
søknadsfrist 15. august 2014. Tallene som da skal rapporteres 
er fra klubbens godkjente regnskap for 2013. Den samlede 
fordelingen av midlene for 2013 finner du her.

Boken tiden flyr - siste mulighet

Siste mulighet for julegave, på nyåret går restopplaget på pallesalg. 
Mange har benyttet seg av muligheten får å kjøpe boken til seg 
selv og andre. Det er fortsatt en del igjen og vi opprettholder 
tilbudet i alle fall ut året. Sannsynligvis tar vi det som måtte 
være igjen i januar og setter i en bokhandel som driver pallesalg. 
Bestill på e-post post@nlf.no merk din e-post med “tiden flyr”. 
Det koster fortsatt kun 100,- pr bok, eller 5 bøker for 400,- + 
porto og et ekspedisjonsgebyr på kr. 50,- pr forsendelse.

Elektronisk medlems- og lisenskort er enklere for både 
deg og NLF - endre til e-info nå før neste års kontingent 
sendes ut

Mange ønsker å motta sine medlems- og lisenskort elektronisk, 
dvs som PDF-dokument tilsendt på e-post. Valget gjør du på 
siden der du kontrollerer adressen i Melwin-systemet.
Har du lagt inn korrekt e-postadresse og krysset av for at du 
ønsker medlemskort elektronisk (kryss av i feltet “kun e-info”) 
vil kontingentkravet bli sendt deg på e-post i uke 2/2014. 
Lisenskort mottar du når de utstedes eller fornyes.  
Velg e-info her:  http://melwin.nlf.no

FAI Jury Members Handbook

FAI har utgitt ny versjon av juryhåndboka. Nyttig for de som 
arrangerer konkurranser i FAI-klassene.  
Last ned juryhåndboka som PDF fra FAI
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