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NLF innehar Presidentvervet i EHPU
Fagsjef og daglig leder i HP Seksjonen, Arne H. Hillestad ble
i februar utnevnt til President for EHPU (European Hang
and Paragliding Union), en organisasjon som består av 19
Europeiske land og som representerer ca. 100 000 hang- og
paragliderpiloter. Organisasjonens neste AGM (Annual
General Meeting) vil bli avholdt 31. januar 2015 i Oslo. EHPU
har undergrupper som jobber med utdanning, sikkerhet, miljø,
luftrom med mer på Europeisk basis.

Paramotornytt
Hang- og paragliderseksjonen har nå 215 piloter som
innehar paramotorlisens. Seksjonen satser på å videreutvikle
denne sporten i Norge og satse på konkurransevirksomhet.
En av konkurransegrenene er «slalåm» hvor pilotene skal
tilbakelegge en svingete løype mellom oppblåsbare «pylons»
på kortest mulig tid. 21-23. mars arrangeres det kurs i slik
konkurranseflyging på Starmoen, og Luftfartstilsynet har i den
forbindelse gitt dispensasjon fra kravet om minstehøyde til
dette prøveprosjektet, som HG/PG-seksjonen er ansvarlig for.

Ny konstituert fag- og avdelingssjef i
Motorflyseksjonen
1. mars tiltrådde Santiago
Amengual
stillingen
i
Motorflyseksjonen.
Han
har vært medlem i NLF
siden 1999, og startet sin
flykarriere i Follo Flyklubb.
Hovedmedlemsskapet er i
Rakkestad Flyklubb i Østfold.
Fra seksjonsmøtet i 2013 har
han sittet i seksjonsstyret,
en posisjon han av naturlige
årsaker måtte tre ut av
samtidig som han tiltrådte
i administrasjonen. Santi,
som han kalles til daglig, er
svært aktiv i motorflymiljøet og en ivrig instruktør. Dette var
en svært viktig faktor da seksjonsstyret og generalsekretær
gikk inn for å engasjere Santi i administrasjonen. Arbeidet

med ny utdanningsstruktur og sertifikater er kanskje den aller
viktigste oppgaven i tiden som kommer. Santi har hatt ulike
verv innad i motorflymiljøet opp gjennom årene, blant annet
som president i AOPA Norway, så han er med andre ord en
kar som kjenner bransjen. Han har både den teoretiske og
yrkespraktiske erfaringen som vi var ute etter i denne stillingen
slik at vi kan fortsette realiseringen av ønsker og planer om å
bli enda flinkere til å gi faglige råd og støtte til våre klubber og
medlemmer. Santi kommer fra operativ avdeling i Sundtair AS,
med tjenestegjøring i kontrollflyet med verifisering og kontroll
av alle typer Navaids både i inn- og utland. Santi har tatt mål av
seg å være godt synlig i miljøet, og vil blant annet være aktivt
engasjert under Luftsportsuka 2014 på Starmoen.

PPL teorieksamen under Luftsportsuka!
Som et samarbeidsprosjekt mellom NLF og Luftfartstilsynet

vil det være mulig å ta PPL teorieksamen under en ekstra
eksamensdag lørdag 21.juni under Luftsportsuka på Elverum.
Alle som er klare for eksamen til full PPL-eksamen eller
bare enkeltfag, vil kunne avlegge eksamen. Det vil også bli
mulighet for de som ønsker (anbefales!) å delta på et 2 dagers
oppfriskningskurs i teori, samt et praktisk radiotelefonikurs.
Vi jobber også med å få på plass kontrollant til praktisk prøve
i radiotelefoni. Denne prøven vil omfatte den påkrevde
språktesten. Kort sagt, i år vil det blir full offisiell eksamen
under Luftsportsuka. Vi gleder oss! Nærmere informasjon om
påmelding kommer på NLFs hjemmesider.

Har klubben gjennomført årsmøte?
I disse dager gjennomføres det årsmøter i klubbene. Vi ber
klubbene, ved de såkalte “klubbarkivarene”, om å oppdatere ny
styresammensetning i NLFs database, MeLWin (Medlems- og
Lisenssystem for Windows). Det er fint om dette gjøres rett
etter at klubben har avholdt årsmøte i 2014. På forhånd takk
for hjelpen!
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Utlysning Extrastiftelsen –Søknadsfrist er 15. mai.
Har ditt idrettslag et ønske om
å starte et prosjekt for å øke
mangfoldet i norsk idrett? Alle
organisasjonsledd kan søke om
midler via Norges idrettsforbund
til ExtraStiftelsen til helserelaterte prosjekter med oppstart i
januar 2015. Her er det gode muligheter for luftsportsklubber.
Som eksempel kan nevnes at Helse og Rehabiliteringsfondet
har vært hovedfinansieringen for seilflyprosjektet “Tilrettelagt
Luftsport”, et samarbeidsprosjekt mellom Elverum Flyklubb
og Seilflyseksjonen/NLF. Fondet var største bidragsyter både
ved anskaffelsen av det spesialtilpassede seilflyet LN-GBZ og
senere overhaling av samme fly. NLF vet at det er planer om
prosjekter i enkelte av våre miljøer og vi oppfordrer til å prøve
denne muligheten. Søknadsfrist for prosjekter med oppstart
januar 2015 er 15. mai 2014. Les mer om ordningen og søk om
midler nå!

Er din klubb forberedt på årets søknad om
momskompensasjon?
Ordningen med momskompensasjon fortsetter og er en viktig
del av inntektene både for lag, kretser og forbund. Nå i 2014 er
det en ytterligere opptrapping av midlene som tilføres ordningen, og som skal fordeles på frivillige organisasjoner i Norge.
For at klubber og lag skal kunne søke må det utarbeides skikkelige regnskaper som skal være revidert og senere godkjent av
årsmøtet. Det forventes at søknadsfrist også i år blir i august, og
det er tall fra regnskapet i 2013 som er grunnlag for søknaden.
Utbetaling blir i desember.

Spillemidlenes utstyrsordning. –Revisjon av godkjente
utstyrstyper for luftsport.
Luftsportsklubbene har fått god uttelling på søknader om
støtte til sikkerhetsutstyr. Sist år var det en markert nedgang i
søknader, noe som kan tyde på at de utstyrstyper som i dag er
anskaffet i klubbene og fortsatt er i god stand, slik at utskifting
ikke er nødvendig enda. Det er en klar forutsetning i ordningen
at dersom nye utstyrstyper skal komme inn er det annet som
må tas ut. Tidlig i april iverksettes det en prosess i sekretariatet
med revisjon av utstyrstyper. Klubber som har innspill i saken
oppfordres til å ta kontakt med den enkelte fagsjef i NLF.
Forbundets kontaktperson for ordningen er Tom Bjerke.

Mange Ildsjeler i NLF hedret hittil i år!
Alle forslag om hederstegn som hadde blitt innsendt til tidsfristen ble behandlet av luftsportsstyret i januar. Det har blitt
avholdt ledermøter i noen seksjoner og det har vært klubbarrangement. Tildeling av hederstegn gjøres gjerne ved slike
arrangement. Vi benytter anledningen til å gratulere med
følgende tildelinger:
NAKs sølvmedalje:
Rolf Inge Sotberg, Fallskjerm
Dag Eckhoff, Modellfly
NAKs gullnål:
Atle Klungrehaug, Modellfly
Pål Westerhaug, Modellfly
Halvard Sand, Motor- og Seilfly
Seksjonshederstegn:
Rune Pavestad, Modellfly
Tore A. Hansen, Modellfly
Kjenner du en ildsjel som bør hedres? Frist for nominering av
hederstegn for tildeling i 2015 er 15. desember 2014.
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