
NLF anbefaler ikke klubbadmin 

Vi er kjent med at en del klubber har mottatt informasjon fra 
sine idrettskretser om at alle klubber må ta i bruk verktøyet 
KlubbAdmin.  Dette medfører ikke riktighet. Idrettstinget 
har vedtatt at alle medlemskap i norske idrettslag skal være 
registrert i et sentralt register. Luftsportforbundet har alltid 
hatt sentral føring av medlemsregister. Luftsportsklubber 
rammes derfor ikke av det vedtatte krav. Luftsportforbundet 
jobber med synkronisering av vår medlemsdatabase opp 
mot den sentrale idrettsdatabasen. Vi anbefaler ikke 
luftsportsklubber å ta i bruk KlubbAdmin,  siden det pr. i dag 
ikke er tilgang til medlemsdata for luftsportsklubber i dette 
verktøyet. 

Norges Idrettsforbunds (NIFs) Utstyrsordning

Som de fleste klubber sikkert er kjent med, så har det vært mulig 
for klubbene å få dekket deler av kostnadene ved anskaffelse 
av sikkerhetsrelatert utstyr innenfor den/de utstyrstyper NLF 
har fått godkjent av NIF. NLF har sett over hvilke utstyrstyper 
som det har vært søkt på i løpet av de siste årene, og har på 
bakgrunn av dette fjernet seks utstyrstyper som har vært lite 
eller ikke benyttet i det hele tatt. NLF kommer til å søke NIF 
om å få godkjent fire nye utstyrstyper innenfor kategorien 
«treningsutstyr». Vi kommer tilbake med nærmere informasjon 
på dette. NLFs kontaktperson vedrørende utstyrsordningen er 
tom.bjerke@nlf.no 

Bruk av kamera i modellfly er nå tillatt uten lisens

Fra og med april 2014 kan du lovlig fly ditt modellfly for sport/
rekreasjon/hobby med foto/videokamera uten å søke om 
tillatelse fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) først. I de 
nye reglene som nå har trådt i kraft er “modellfly, fjernstyrte 
helikoptre eller droner som opereres innen synsrekkevidde, 
og som ikke er i nærheten av et restriksjonsområde” unntatt 
krav om tillatelse iflg. NSM. De forteller at dette innføres som 
en prøveordning ut året, fordi NSM bruker uhensiktsmessig 
mye tid på godkjennelser av hobbyflyging. NLF anser at dette 
vil være en betydelig forenkling for de som har modellfly med 
kamera, ved at de nå kan slippe å søke om fotolisens for å 
drive ren rekreativ flyging bare fordi modellen har påmontert 
kamera. NB: For enhver form for nytteflyging kreves fortsatt 
RPAS-tillatelse fra Luftfartstilsynet. Les mer

Fornyelse av flygetillatelse for mikrofly

Planlegg årlig ettersyn i god tid, og få en besiktningsmann til 
å gjennomføre den årlige besiktningen med nok tidsmargin 
til at flygetillatelsen kan bli fornyet i god tid før den utløper. 
Husk, årlig besiktning kan gjennomføres inntil tre (3) måneder 
før utløp av flygetillatelsens gyldighetstid, og man får samme 
utløpsdato året etter ved fornyelse.

Ny sportsdirektør i FAI.

Den tyske ballongflygeren Markus 
Haggeney har tiltrådt stillingen som 
sportsdirektør i FAI.  Les mer her

Seks luftsportsklubber fikk 
utstyrsmidler for sine anskaffelser i 2013.

Alle midler som NLF fikk tildelt gjennom spillemidlenes 
utstyrsordning i fjor er nå utbetalt. Det var kun åtte av 
forbundets klubber som søkte om midler. Én søknad oppfylte 
ikke kravene i ordningen og måtte avvises. Én klubb greide 
ikke å overholde tidsfristen for anskaffelsen. Summen på kr. 
57.800,- er fordelt på seks klubber som da fikk en uttelling på 
93 % av mulig tilskudd i ordningen til sine prosjekter. 

Samlet oversikt over alle norgesmesterskap i NLF

Da forbundets styre var samlet i januar var våre konkurranser 
og mesterskap et av temaene som ble drøftet. Det er et sterkt 
ønske om å oppnå større oppmerksomhet rundt disse både 
internt i organisasjonen og i samfunnet for øvrig. I første omgang 
fokuseres det på norgesmesterskap og det er utarbeidet en 
samlet oversikt over alle NM innenfor kalenderåret. I NLF har 
vi et konkurransereglement (PDF) som alle NM-arrangører 
skal følge.

Avinors flyplasser blir tilgjengelige utenfor åpningstid.

NLF har i flere år arbeidet sammen med Avinor for å få på 
plass et avtaleverk for bruk av flyplassene utenfor ordinær 
åpningstid. Det har vært mulighet for å lage avtaler med 
lufthavner siden 2012, men svært få avtaler har blitt inngått. 
Det blir nå en generell åpning for bruk utenfor åpningstid som 
kun forutsetter ordinær flight-plan. Nyheten ble sluppet da 
konsernsjef i Avinor AS, Dag Falk-Petersen, åpnet Flyoperativt 
Forum på Gardermoen den 8. april. Falk-Petersen opplyste at 
målet er å ha det hele på plass til 1. mai. Les mer på Flynytt.no
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Bli pilot i sommer! Modellflyskole for barn/ungdom

Modellflyseksjonen  tilbyr barn/ungdom mellom  12 og 16 år 
komplett opplæring og sertifisering til pilotbevis for modell-
flyging under vårt fellesarrangement  Luftsportsuka 2014 
på Starmoen fritidssenter, Elverum. Her vil vi ha tilgang på 
både instruktører, fly, kurs rom, simulatorer og ikke minst en 
fantastisk modellflyarena.  Inntil 10 deltakere får  4 dager med 
overnatting, mat, kurs, flyging , medlemskap i Norges luftsports-
forbund (NLF), medlemskap i lokal klubb, forsikring og mulighet 
til å fly opp til modellflybevis  for kun kr 500,- i egenandel per 
deltager. Ønsker du/dere å være med, eller har spørsmål om 
dette arrangementet, ta kontakt med Tom Brien på 48149500, 
eller tom.brien@nlf.no 

Luftsportsuka 2014

Under Luftstportsuka 2014, vil Ungdomsutvalget invitere alle 
ungdommer i NLF til en «Unge Ørner Light». Det vil bli reduserte 
priser og tilbud til ungdom mellom 13 og 23 år. Egen e-post 
kommer til alle på dette, men følg også med på hjemmesider 
og facebook for mer informasjon.  Vi oppfordrer klubber og 
lag å spre informasjon om Luftsportsuka, og kanskje arrangere 
fellestur i klubbens regi.  Velkommen til årets fellesarrangement 
for alle medlemmer i Norges Luftsportforbund. Se video fra 
2013-arrangement her.  Påmelding skjer på nlf.no etter påske.

Informasjon om ekstra PPL-teorieksamen

Som nevnt i forrige nyhetsbrev, så vil vi under Luftsportsuka 
kunne tilby full PPL teorieksamen for elever eller andre som 
trenger å ta alle fagene eller bare enkelt fag. Hvordan melder 
kandidatene seg opp til eksamen, og når er fristen? Oppmelding 
til eksamen gjøres på vanlig måte via respektive teoriskoler. 
Dvs, alt må foregå via en godkjent teoriskole. Skolen sender så 
papirene inn til NLF som foretar den formelle oppmeldingen 
til Luftfartstilsynet. Skolene vil bli informert om fristen. De 
som består teoretisk eksamen til flytelefoni vil kunne ta den 
praktiske prøven dagen etter. Eksamen vil være lørdag 21. juni. 
Eksamen er en del av arrangementet, og elevene må også melde 
seg på Luftsportsuka. Mer info om dette kommer på nlf.no rett 
over påske.

Flyoperativt Forums ærespris til Olav F. Aamoth

Flyoperativt Forums ærespris for lang og tro tjeneste til norsk 
luftfart ble tildelt General og pilot Olav F. Aamoth som også 
er tidligere president og generalsekretær i NLF. FoFs leder sa 
i sin tale at Olav sjelden sa nei til en flytur, og i sin takketale 
sa Aamoth at han som flyfrelst var heldig som fikk betalt for å 
drive sin hobby.
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Flyvettregel
Si fra hvor du flyr og hvor 

lenge du blir borte.   

Ha en trygg påske i lufta!

mailto:tom.brien@nlf.no
http://www.youtube.com/watch?v=3zsB9HCXvNE
http://www.youtube.com/watch?v=3zsB9HCXvNE

