
NLFs sekretariat flytter

Ny post- og besøksadresse fra 1. januar 2014:
Møllergata 39, 0179 Oslo
Tlf. 23 01 04 50  
E-post: post@nlf.no   
Internett: www.nlf.no
NLF vil etter flytting ikke lenger ha operativ telefaks.

Viktig melding til alle medlemmer!

Det nærmer seg nytt år og utsendelse av nye medlemskort. 
Skal medlemskortet nå frem til deg,  er vi avhengig av at vi har din 
riktige adresse. Vennligst kontrollér at din adresse og e-posta-
dresse er riktig : http://melwin.nlf.no/medlemsdata

Elektronisk medlems- og lisenskort er enklere for både 
deg og NLF - vi ønsker flest mulig over på dette

Mange ønsker å motta medlemskortet elektronisk. Om du er en 
av disse, så kan du velge å motta det som en PDF-fil vedlagt i en 
e-post. Valget gjør du på siden der du kontrollerer adressen.
Har du lagt inn korrekt e-postadresse og krysset av for at du 
ønsker medlemskort KUN elektronisk vil kontingentkravet bli 
sendt deg på e-post i uke 2/2014.  Velg e-info her:  
http://melwin.nlf.no/

Europe Air Sports

Lurer du på hva som skjer i Europa når det gjelder luft-
sport? Da kan det være en ide å abonnere på Newsletter 
fra Europe Air Sports. Du kan registrere deg her:   
http://www.europe-air-sports.org/

Norsk Luftfartsmuseum i Bodø digitaliserer 
medlemsblader

NLF har avtale med Norsk Luftfartsmuseum i Bodø som skal 
sikre at organisasjonens over 100 år lange historie blir best 
mulig ivaretatt og tilgjengelig for ettertiden. I forbindelse med 
flytting til Møllergata 39 har vi sett igjennom våre arkiver, og 
i denne omgang overtar museet en del av våre historiske bilder 
og filmer. Museet vil også overta store deler av NLFs rikholdige 
bladarkiv. Dette vil museet digitalisere, slik at det blir tilgjengelig 
elektronisk. Denne prosessen vil selvsagt ta noe tid, men NLF ser 
frem til at dette skjer. NLF setter stor pris på det samarbeidet vi 
har med museet i Bodø.

Har din klubb hatt besøk av Forbundet?

Har din klubb hatt besøk av NLF,  eller kunne klubben tenke 
seg et besøk igjen? Aktivitetskonsulenten i NLF, Tom Brien 

bruker mye av sin tid ute i klubbene, og oppfordrer til å bruke 
«lavsesongene» til klubbkvelder med temaer og besøk fra NLF. 
Aktivitetskonsulenten kan tilby informasjon om klubbutvikling, 
Luftsportsuka, markedsføring, kurs og kompetanse gjennom NIF, 
stands og rekruttering. Book inn besøk nå! Passer det, og vi ser 
at det er hensiktsmessig, tar vi med andre ressurspersoner  til 
møte. F eks fagsjefen i din seksjon, representanter fra NIF, idrett-
skretsen, ungdomsutvalget i NLF eller andre.  Ta kontakt med Tom 
Brien på 481 49 500 eller på tom.brien@nlf.no

Årets julegave? Tilbud på boken “Tiden flyr”

“Denne boken presenterer Norges 
Luftsportforbunds historie, fra starten og fram 
til i dag. En historisk luftferd gjennom 100 år, 
med krig og fred, motgang og velstand, drevet 
fram av pionerer, entusiaster og ledere, og med 
alle landets luftsportsinteresserte bak som 
støttespillere og utøvere.” Les omtalen her. 
“Tiden flyr” ble utgitt i 2009 er og like 

aktuell i dag. Vi har fortsatt bøker på lager til kr. 100,- per stk. Kjøper 
du fire bøker får du en ekstra på kjøpet, altså kr. 400,- for fem bøker. 
Vi har lagret bøkene annet sted i byen, så vi ønsker et varsel til  
post@nlf.no merket “Tiden flyr” om du vil komme innom sekretari-
atet for å kjøpe. Vi sender også, men da tilkommer netto-kostnaden 
for porto og emballasje, samt et ekspedisjonsgebyr på kr. 50,- per 
forsendelse.  

Kontormøbler fra sekretariatet gis bort til medlemsklubber

NLF flytter kontor i desember. De 
nye lokalene er delvis møblert og 
det er mye som ikke blir tatt med 
videre fra våre nåværende lokaler 
i Rådhusgata 5b. 
Det er i hovedsak skrivebord, men 
også litt annet. Medlemsklubber 
har prioritet på å få overta dette. 
I tiden frem til og med torsdag 
28. november kan det gjøres avtale om henting av utstyr. Ved 
inngåelse av avtale betales et depositum, dette betales tilbake når 
møblene hentes i uke 50 (9. – 13. desember). Kontaktperson i NLF 
er Tom Bjerke, tlf. 995 45 119.

Hederstegn - kjenner du noen som bør hedres?

Vi minner om at fristen for å søke om forbundets hederstegn som 
ønskes utdelt i 2014 er 15. desember i år. For mer informasjon se: 
www.nlf.no/info/saksbehandling-hederstegn
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Anders Håkensen flyr Tiger Moth LN-ADC.  
Se flere bilder i neste utgave av Flynytt. 
FOTO: Lars Brede Grøndahl / FLYNYTT

De fleste skrivebordene som 
NLF gir bort er av denne typen
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