
Modellflyseksjonen 2010 
 

Organisasjon 
 

Seksjonsstyret 

Modellflyseksjonens styre har etter valget på seksjonsmøtet 29. mars 2009 hatt følgende 

sammensetning: 

 

Leder:  Terje Martinsen, Einar Hagerup fra juli 2010 

Nestleder: Einar Hagerup, Haagen Valanes fra juli 2010 

Styremedlem: Jonas Lillefjære, ungdomsrepresentant 

Styremedlem: Tom Erik Sørensen 

Styremedlem: Jan Lødner 

Styremedlem: Haagen Valanes 

Varamedlem: Jan Thore Lygren 

 

Komiteer og utvalg 

Modellflyseksjonen har i tillegg følgende faggrupper og komiteer med nåværende ledere/medlemmer: 

 

Friflukt: Atle Klungrehaug 

Linestyring: Clamer Meltzer 

F3A: Pål Westerhaug 

F3J: Jo Grini 

F3B: Erik C. Morgan 

F3F/Storseil: Rolf Børge Rettedal 

Skala: Pål Grøvlen 

Helikopter: Dag Eckhoff 

 

Valgkomité: Rolf Meum, leder 

Sikkerhetsutvalg: Oddvar Kristiansen, leder 

NLFs Ungdomsutvalg: Jonas Lillefjære 

NLFs Luftromskomité: Rolf Meum 

 

Internasjonal representasjon 

Seksjonen er representert i FAIs modellflykommisjon (CIAM) med Narve L. Jensen som delegat. 

Vi har følgende posisjoner i FAI/CIAMs Subcommittees (SC): 

 

F3A SC: Ola Fremming – medlem 

RC Soaring SC: Jo Grini – medlem 

F3C SC: Dag Eckhoff – medlem 

Scale SC: Narve L. Jensen – komitéleder 

Electric Flight SC: Pål Stavn – medlem 

 

Følgende er internasjonalt godkjent dommere i FAI/CIAM: 

 

F3A og F5A: Tom Erik Sørensen og Pål Kvaløy 

F3C: Dag Eckhoff og Glenn Jone Østebø 

F4: Narve L. Jensen, Jan Even Liahagen, Sverre Moen og Lars Siggerud 

F6A: Dag Eckhoff 

 

Tom Erik Sørensen er svært ettertraktet som dommer i internasjonale konkurranser i F3A (akrobatikk), 

hvor han med årene har opparbeidet seg en fast posisjon som dommer i internasjonale F3A-stevner, 

EM og VM. Dag Eckhoff har en tilsvarende posisjon innenfor F3C (helikopter), hvor han dømmer EM 

og VM. Narve L. Jensen er fast juryformann under EM og VM F4x (skala). 



Følgende fungerer som tekniske eksperter i FAI/CIAM: 

 

F1: Tor Bortne og Ingolf Steffensen 

F3A: Ola Fremming, Tom Erik Sørensen og Tore Jemtegaard 

F3B/F/J Espen Torp og Jo Grini 

F3C: Dag Eckhoff og Glenn Jone Østebø 

F4: Narve L. Jensen og Jan Even Liahagen 

F5: Pål Stavn 

 

Det nordiske møtet mellom organisasjonene i Sverige, Finland, Danmark, Island, Estland, Litauen, 

Latvia og Norge ble avholdt i Finland i oktober 2010. Fra Norge deltok Einar Hagerup og Rolf Meum.  

Island, Estland, Litauen og Latvia har ikke møtt på de siste møtene, og vil i fremtiden fortsatt bli 

innkalt, men møtene vil ikke bli spesielt tilpasset disse landene.  

 

Klubber og medlemmer 

Ved siste årsskifte var 83 klubber/grupper tilsluttet seksjonen. Det kom til syv nye klubber i løpet av 

2010: Dyrøy RCK, Hustadvika MFK, Jetmodellklubben, Kongsvinger MFK, Mosjøen MFK, Rana 

RCAK og Sigdal LSK/Modell. Modellflyseksjonen har fortsatt fremgang i medlemstallet, en økning 

på 60 medlemmer i løpet av 2010. Antallet medlemskap i seksjonens klubber/grupper var ved siste 

årsskifte 3 798 mot 3 738 i 2009. Seksjonen har en liten nedgang i antall barn som medlemmer, men 

en økning av ungdomsmedlemmer. Juniormedlemskapene har også gått noe ned, så i korte trekk kan 

det konkluderes med at barn har blitt ungdom og en del juniormedlemmer har blitt voksne. Selv om 

det totale tallet er for lavt, er det allikevel en prosentvis stor fremgang i ungdomsmedlemmer. 

Seksjonen sliter fortsatt med å rekruttere kvinner inn i idretten, vi har 11 færre kvinnelige medlemmer 

nå enn for ett år siden.  

 

Sekretariat/ansatte 

Tom Bjerke ivaretok administrative oppgaver for seksjonen i sekretariatet i en 15 % stilling i 2010. 

Tom Brien er ansatt som aktivitetskonsulent med hovedoppgave å arbeide for økt barne- og 

ungdomsaktivitet, spesielt innen modellflyging. I tillegg arbeider han med integrering av 

funksjonshemmede. Seksjonen betaler for 40 % av hans lønnskostnader.  

 

 

Årsrapport 2010 
 

Ledermøtet 

Ledermøtet ble avholdt på Starmoen, Elverum i april. Ledermøtet avholdes hvert annet år og 

hovedtema for møtet var det pågående sikkerhetsarbeidet i seksjonen. Sikkerhetsutvalget la på dette 

møtet frem sitt foreløpige forslag til et mulig nytt regelverk for modellfly. Dette arbeidet gjøres i tett 

dialog med Luftfartstilsynet og det var naturlig at en representant fra tilsynet var til stede på 

ledermøtet for å gi informasjon og svare på spørsmål fra seksjonens klubbledere.  

 

Anleggssaker 

Seksjonen er involvert i saker vedrørende nyanlegg eller erstatningsplasser for flere modellflyklubber 

og grupper. Dette antallet ser ut til å øke år for år og tar svært mye ressurser.  

 

Modellfly Informasjon (MI) og web 

Seksjonsbladet Modellfly Informasjon kom ut med seks utgaver i 2010. Opplaget er nå permanent økt 

til over 3.500 eksemplarer. Tilgangen på betalte annonser er god. 

 

Det er fortsatt bra tilgang på artikler fra leserne, og både bidragsytere, redaktør og spalteredaktører 

legger ned betydelige ressurser i å lage et godt magasin. Etter at leder og redaktør Terje Martinsen 

gikk bort sommeren 2010 ble arbeidet med MI siste halvår preget av mer dugnad enn vanlig. Flere av 

seksjonens medlemmer ”brettet opp ermene” og bidro til at MI ble utgitt som planlagt.  



Vedlikehold av seksjonens websider ga store utfordringer i 2010, etter Terje Martinsens bortgang. 

Terje var redaktør og administratorer av nettsidene og det har vist seg krevende og umulig å overta 

arbeidet slik det var gjort. Seksjonen måtte søke ekstern hjelp for å ”knekke” koden for publisering og 

det var begrenset hvilken informasjon vi fikk publisert på nettsidene. Ettersom vi skal over på en ny 

web-plattform fra 1. april 2011, ble kun helt nødvendig informasjon prioritert til nettsidene høsten 

2010. 

 

Styrets møter 

Styret har hatt tre møter i 2010, hvorav to var arbeidsmøter over en hel helg. Ellers har styret jevnlig 

kontakt per telefon og e-post for å kunne ta hurtige avgjørelser i enkeltsaker. Slike avgjørelser blir så 

protokollført på førstkommende styremøte. På grunn av Terjes bortgang har styret i tillegg hatt to 

møter med administrasjonen i NLF for å avklare arbeidsfordelingen mellom administrasjonen og 

modellflyseksjonens styre. 

 

Barne-, ungdoms- og rekrutteringsarbeid. 

Her henviser vi til NLFs årsrapport for 2010 og avsnittet om økonomi i denne årsrapporten. 

 
Integrering av funksjonshemmede  

Her henviser vi til NLFs årsrapport for 2010. 

 
Service til klubber og medlemmer 

Her vil vi bare gjenta fra fjorårets rapport at det er viktig at medlemmer og klubbstyrer er 

oppmerksomme på de mulighetene som ligger i MeLWin for å hente ut rapporter, vedlikeholde 

opplysninger om egen klubb/egne medlemmer, og ikke minst sjekke at alle som flyr aktivt har betalt 

sin kontingent. 

 

Idrettslige prestasjoner 

Tilsluttede klubber har på NLFs vegne arrangert norgesmesterskap og nasjonale klassemesterskap 

innen de fleste grener. 

 

Årets norske mestere er: 

Klasse: 

F1A - friflukt Ingolf Steffensen, Bærum Modellflyklubb 

F1B - friflukt Vegard Nereng, Ørnen Modellflyklubb 

F2B - linekontroll Clamer Meltzer, Trondheim Modellflyklubb 

F3A - RC motor Ola Fremming, Tønsberg Modellflyklubb 

F3B - RC seil*  

F3C – helikopter** Einar Bergseth, Oslo & Omegn Modellhelikopterklubb 

F3F - RC seil Arild Møllerhaug, Haugaland Modellflyklubb 

F3J - RC seil Jo Grini, Valdres Flyklubb 

F3J - RC seil junior Fredrik Grini, Valdres Flyklubb 

F3K – RC seil** Kristian Austenå, Gullknapp Modellflyklubb 

F4C - skala Øivind Olsen, Fredrikstad modellflyklubb 

 

* = Mesterskapet ble avlyst og det er derfor ikke kåret en norgesmester. 

**= Mesterskapet ble avholdt med for få deltagere for å bli godkjent som norgesmesterskap. 

 

I tillegg er det avholdt nasjonale klassemesterskap i nordiske og nasjonale klasser med følgende 

vinnere: 

 

Klasse Navn Klubb 

F4H/F4G  Geir Flesche Vingtor RCC 

Nordic - RC motor Bjarne Bakken Malvik MFK 

Sport07 - RC motor Carl Erik Stephansen Ving modellflyklubb 

IMAC Basic Asle Sudbø Trondheim MFK 



IMAC Intermediate Rolf Meum Glåmdal RCK 

IMAC Sportsmann Magne Hegstad Moss MFK 

IMAC Freestyle* William Jul Ringkjøb Bodø MFK 

Helisport - helikopter* Geir Marken Folgefonn RCK 

Populær - helikopter* Tore Gundersen, Folgefonn RCK 

 

* = Mesterskapet er avholdt med for få deltakere (minimum er 3), og er derfor ikke godkjente NM 

med mindre det er søkt om og innvilget dispensasjon på forhånd. 

 

Ovenstående Norgesmestre og nasjonale klassevinnere har, sammen med arrangører og alle deltakere, 

utvist stor sportsmannsånd og gjort sitt beste for at mesterskapene får den ramme som et NM/NK skal 

ha. 

 

Internasjonal deltakelse 

Modellflygere fra Norge har også i 2010 vært godt representert i internasjonale mesterskap, 

konkurranser og stevner. Medlemmene har oppnådd gode plasseringer. Norske modellflygere har vært 

godt representert på de fleste NoM, EM og VM og andre internasjonale konkurranser. 

 

Økonomi 

Modellflyseksjonen har god økonomi. I 2010 var det budsjettert med et overskudd på kroner 27 500, 

men endte opp med et overskudd på ca kroner 72 794. Dette avviket skyldes i det alt vesentligste 

lavere aktivitet høsten 2010. Seksjonen har en egenkapital pr 31.12.2010 på kroner 496 952. 

 

Seksjonens andel av Norges Idrettsforbunds rammetilskudd for 2010 var kr 477 552. Rammetilskuddet 

fordeles innad i NLF basert på antall medlemskap i hver seksjon, hvor spesielt ungdom påvirker 

fordelingen positivt. Tilskuddet utgjør en betydelig del av seksjonens inntekstbudsjett, og bidrar sterkt 

til at vi har klart å holde kontingenten tilnærmet uendret i svært mange år, og ikke minst sette en svært 

lav kontingent for barn og ungdom. 

 

Styret fører gjennom hele året løpende kontroll med inntekts- og utgiftssiden. Det henvises forøvrig til 

vedlagte regnskap i denne beretning. 

 

Sluttbemerkninger 

2010 har vært et år der mye har skjedd i modellflyseksjonen, både positivt og negativt. I slutten av juni 

døde leder Terje Martinsen brått etter kort tids sykeleie. Terje vil bli dypt savnet av modellflymiljøet i 

Norge. Ellers har mye fokus vært rettet mot sikkerhetsutvalgets arbeid og fremlagte høringsutkast. 

Mange har tatt del i meningsutvekslingen, både med positive og kritiske bemerkninger. Det er slik det 

skal være i en demokratisk organisasjon.  

Også i år har modellflyseksjonen hatt stor klubb- og medlemsøkning. Vi takker for flott arbeid ute 

blant klubber og medlemmer som viser en positiv holdning, og slik sett er gode ambassadører for vår 

idrett. Seksjonen takker for alle positive tilbakemeldinger og konstruktive bidrag til driften av 

modellfly-Norge. 

 

 

 

 

 

Tom Erik Sørensen 

Styremedlem 


