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Pause i slepingen av stormodell-seilfly på Nome.
FOTO: Gunnar Neslein

Mai 2014
Modellflyreportasje på NRK Supernytt

Basic campen
Jarlsberg/Tønsberg fsk.
Mandag 30/6 kl 07.30
tom

lørdag 5/7 kl 18.00
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• 30 hopp med 3:1 coaching

(Begrenset antall plasser, første

• All instruksjon gratis

og video

mann til mølla!)

(dekket av forbundet F/NLF)

• Hopp til svært lav slotpris
.

• Kamera delsponset av F/NLF
• Instruktører i verdensklasse

J PETTER LARSEN: Meget erfaren
FS hopper
og AFF instruktør.
JAN FREDRIK KARLSEN (ja, den Jan Fredrik):
Han har blitt en meget habil FS hopper
og
gått gradene i Swingers hos Lise
Nansen.

Foto: Gudrun Rokne

INSTRUKTØRER:
ELLEN BURCHARDT: Mangeårig
landslagsutøver, VM bronse Dubai
2012
SISSEL FINSETH: Lagkaptein Polaris,
VM bronse Dubai 2012
NICOLAI NANSEN: Norgies 8, NM gull
i FS-8.
Meget habil FS 8 hopper

Har du en «landslagsho
pper i magen»,
da er deltakelse på Basic
nesten et must...
Landslagssjef Derek Brougt
hon vil være
tilstede og vurdere deltak
erne.

Pris: 9 900,- nok

AN

HOVEDTRENER:
CARL-ERIK TUV: 3 VM bronser,
Sølv i World Games, 4 EM bronser,
3 Kongepokaler og 20+ NM gull

NRKs nyhetsmagasin for barn, NRK Supernytt, laget en fin
reportasje om Herman Svehagen (12) og Elverum Flyklubb modell
som ble sendt på NRK Super 30. april. Her kan du se innslaget.

Ny og bedre forsikringsavtale for Mikrofly
Mikroflyseksjonen har inngått avtale med WR Berkley fra 1. juli
2014, en ordning som sikrer medlemmene bedre dekning og lavere
forsikringspremie. Les mer her.

Flere medlemmer hedret
I månedsbrevet i mars var det en oversikt over de som frem til da
hadde mottatt hederstegn i 2014. Flere har blitt tildelt hederstegn
etter det:
NAKs gullnål:
Øivind Thomassen, Seilfly og Kåre Liane, Fallskjerm
Seksjonshederstegn:
Thomas Solli, Fallskjerm og Erik Johnsen, Fallskjerm.
NLF gratulerer! Vi minner samtidig om fristen for å fremme forslag
til hederstegn er 15. desember 2014.

Vare- og tjenestemoms 2014
Frist for søknad om vare- og tjenestemomskompensasjon for
idrettslag, idrettsråd, særkretser/regioner og AS er satt til
15. august 2014. Formålet med ordningen er å kompensere de
kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved
kjøp av varer og tjenester. Norges idrettsforbund og olympiske og
paralympiske komité (NIF) administrerer ordningen på vegne av
alle sine medlemsorganisasjoner. Alle medlemsorganisasjonene
skal forholde seg til NIF og rapportere til NIF (ikke direkte til
Lotteri- og stiftelsestilsynet).
Les mer om søknad om vare- og tjenestemoms for 2014.

hvorav et depositum på 900,betales ved påmelding og resterend
mandag 23/6-14. Kontonr: 1594.16.7
e 9000 innen
1656 Merket F/NLF Basic 2014.

Påmelding til Carl Erik Tuv
mail: carleriktuv@online.no
• mob:

Prisen inkluderer ikke overnatt
ing, men kan tilbys
for 350 kr/natt hos Tønsberg
Vandrehjem inkl sengetø
y,
frokost og parkering. Sosialt
på kvelden.

926 16 212

F/NLFs FS camp arrangeres på Jarlsberg 30. juni til 5. juli. Tønsberg fallskjermklubb
har kommet opp med svært gode priser samtidig som Fallskjermseksjonen dekker
intruksjonskostnadene. Klikk på annonsen for stor utgave

Et spennende tilbud til luftsportsungdom
Nå har påmeldingen til årets Olympiske Akademi åpnet.
Tidspunkt: torsdag 7. – søndag 10. august 2014
Sted: Nansenskolen, Lillehammer.
Deltakerne på akademiet må være over 18 år, og det er en øvre
aldersgrense på 29 år. De skal ha en tilknytning til idretten.
Programmet er ikke spikret, men NIF kan love et spennende
innhold også i år. Påmelding her

Luftsport i sosiale medier
Del luftsportsglede og få flere lekekamerater gjennom Facebook og
Instagram. Mange utøvere er flinke til å dele sine opplevelser med
venner og familie på nett. NLF oppfordrer til også å bruke #luftsport
#flyglede #flyinginnorway #skydivingnorway #teknologi #flyplass
#tredimensjonell og #idrett i tillegg til dine vanlige hashtagger.
Har du gamle bilder å legge ut så bruk gjerne #luftsporthistorie
#luftfartshistorie og #aviationhistory i tillegg til de du finner egnet
selv. Forankring til lokalmiljøet kan også være gunstig, og de fleste
tettsteder har egne og populære hashtagger som også kan brukes.

Husk å melde deg på Luftsportsuka - det kan bli fullt!
Luftsportsuka blir holdt for 3. året på rad. Blir det større enn
i fjor? Stedet er Starmoen Flyplass ved Elverum, og datoene
er fra den 18. -22. juni. Luftsportsuka har som mål å samle alle
luftsportsaktiviteter til ett felles arrangement, med fokus på
erfaringsutveksling, kompetanseheving og sosialt treffpunkt.
Mer info og påmelding.
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