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Simen Andresen (17) imponerte på modellflyshow
Romerikes
Blad
laget
en
fin
videoreportasje fra Aurskog Høland
modellflyklubbs årlige modellflyshow
på Auten Gård i juli, hvor ungdomspilot
Simen Andresen stjal oppmerksomheten
fra de eldre pilotene. Se video

Flydagen på Geiteryggen er tilbake 16. august
Lørdag 16. august 2014 fra
kl 10:00 arrangerer Russian
Warbirds of Norway, Grenland
Flyklubb og Grenland Fallskjermklubb flydag sammen på Skien
Geiteryggen, og har som mål
å vise mangfoldet i luftfarten,
sammen med sportsflyging og
fallskjermhopping, for å gi publikum en fantastisk opplevelse.
Fri entre for store og små! Noen av flyene som kommer er L-29,
Antonov An-2, Yak-52, AT-6 Harvard og Extra-300. GA-fly er
også velkomne, men de må lande FØR 10:00, og reise hjem etter
at showet er ferdig kl 16:00. Vel møtt til en opplevelsesrik dag på
Geiteryggen! les mer på www.flyoppvisning.no

Filmen fra Luftsportsuka 2014
Vi ønsker å takke alle deltagerne
som bidro til nok en vellykket
Luftsportsuke på Starmoen. Det
ligger bilder fra Luftsportsuka
på Facebookgruppa. Har du
bilder og film du ønsker å dele
med oss fra uka, ta kontakt med
Tom Brien, så avtaler vi overføring og publisering. Se filmen her
(film og regi: Bendik Hassel)

Frist for søknad om MVA-kompensasjon 15. august
Klubber tilsluttet NLF kan søke om kompensasjon for vare- og
tjenestemoms fra NIF. Fristen for å søke er 15. august. Formålet
med ordningen er å kompensere de kostnader som frivillige
organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester. Det er ingen minstegrense for å søke momskompensasjon.
Søknadsinfo og veiledning finnes her.

Bruk av Avinor-flyplasser utenom åpningstid
Ordningen med bruk av flyplassene utenom åpningstid har nå
vært i drift i ca. 3 uker. Det vil bli arbeidet videre med tilpasninger
og forbedringer etterhvert som aktørene høster erfaringer. I
første runde har flyplasseieren satt som krav at fartøysjefer må
ha et flysertifikat på LAPL/PPL-nivå eller høyere. NLF forsetter
jobben med å forbedre tilgangen også for de med flygebevis,
ved å få på plass et enkelt kursopplegg for personer som kun har
nasjonale flygebevis (seil-, ballong- eller mikroflygere), slik at disse
også skal få den samme tilgangen. Det som er viktig å merke seg er
at før man kan bruke flyplassene utenom åpningstid, må hver enkelt
fartøysjef være innehaver av et såkalt PFLY-kort utstedt av Avinor!
Informasjon om fremgangsmåte vil publiseres på www.avinor.no,
under menyvalget trafikk. Vi henstiller også alle pilotene om å lese
gjennom den publiserte AIP SUP 34/14.

Beste luftsportsfilm i 2014 premieres med 2500,Styret i NLF har satt opp en pengepremie (gavekort) på kr. 2.500,for beste filmsnutt som lages i perioden 15. juli til 15. oktober 2014.
Årets tema er «Luftsport 2014». Action kan selvfølgelig være et
viktig element, men det er kun bidrag som er godt innenfor NLFs
sikkerhetsnormer som vil bli vurdert. Det er kun NLF-medlemmer
som kan delta. Styret kårer vinneren på sitt møte i november.
Filmenes varighet skal ikke overstige fire minutter. Alle bidrag skal
sendes til NLFs aktivitetskonsulent Tom Brien senest 20. oktober.
Har du spørsmål kan Tom kontaktes på telefon 481 49 500.

Børge Tvorg engasjert i prosjektarbeid med
flyplassituasjonen på Østlandet
Flyplassituasjonen på Østlandet er vanskelig,
og ikke minst vil en realisering av enkelte av de
alternative planer som er fremmet for Kjeller
være svært ødeleggende for store deler av vårt
miljø. Samarbeidsutvalget mellom AOPA, EAA
og NLF har søkt Avinor om å kunne disponere
noe midler fra den såkalte «Fornebupotten» til
å kunne engasjere en konsulent til å gjøre et målrettet arbeid på
dette området. Børge Tvorg (42) er engasjert i en konsulentstilling
frem til nyttår, han har kontor hos NLF i Møllergata.

Husk at NLF har ny adresse
Post som feiladresseres til NLFs tidligere postboksadresse blir
forsinket - vår post- og besøksadresse er:
Norges Luftsportforbund, Møllergata 39, 0179 Oslo
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