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Finn Hugo Zahl og Willy Johansen under avgang med mikroflyet Renegade Spirit
Foto: Roger Holm

AUGUST 2014
Berserk vinner av NLFs kongepokal 2014

NAKs kårde for 2014 tildelt kaptein Torstein Eikenes

Norges Luftsportforbund får hvert år tildelt to kongepokaler og
det er på forhånd bestemt i hvilke grener de settes opp. I år er
det fallskjerm og modellflyging som har kongepokal.
Den ene vinneren er kåret og ble laget Berserk fra Voss
Fallskjermklubb. Les mer om NM i fallskjerm her

Helt tilbake til 1962
har NAKs Kårde blitt
tildelt
beste
elev
ved
Luftkrigsskolen.
Begrepet NAK, forkortelsen for Norsk Aero
Klubb, skal til tross
for
organisasjonens
endring av navn etter
at alle seksjoner ble Fra venstre: Stabssjef LST brigader Bastiansen,
tatt opp i Norges kaptein Torstein Eikenes og NLFs representant
L u f t s p o r t f o r b u n d , Olav F. Aamoth. Foto: Egil Haugen, Luftkrigsskolen
benyttes
i
flere
sammenhenger, blant annet denne kården.
Årets tildeling skjedde den 14. juni i Erkebispegården ved
Nidarosdomen. Tidligere president og generalsekretær i NLF
Olav F. Aamoth forestod utdelingen og holdt da en tale hvor tok
opp viktigheten av et godt samarbeid mellom Luftforsvaret og
Norges Luftsportforbund.
NAKs Kårde 2014 ble tildelt Kaptein Torstein Eikenes. Han skal
fremover tjenestegjøre som jagerflyger ved 338 skvadron på
Ørland, og han ser frem til å være med på innfasingen av F-35.
NLF gratulerer med tildelingen. Se også komplett liste over
tidligere mottakere av kården helt fra 1962.

Berserk - Kongepokalvinner 2014
Fra venstre: Rune Antonsen, Kristian Moxnes og Marius Sotberg
Foto: Chris Stewart

NLF har som mål at alle NM skal gjennomføres på en god måte
hvor også medieomtale og seremonier inngår som viktige
elementer. I enkelte seksjoner er årets NM gjennomført mens
de fleste gjenstår i andre. Modellflyseksjonen har desidert
flest NM og her gjenstår de fleste. Det skal konkurreres om
Kongepokal i klasse F3J søndag 31. august på Lillehammer.
Her finner du en samlet oversikt over NM i NLF, som oppdateres etter hvert som mesterskapene er gjennomført.

Norgesmesterskap i HP seksjonen 2014
I sommer har konkurransekomiteen i HP-seksjonen
avholdt tre norgesmesterskap. Hanggliding avholdt sitt
mesterskap i Vågå uke 29, Paragliding avholdt sitt norgesmesterskap under konkurransen Nordic Open i Spania i uke
28, og Paragliding Akro avholdt sitt NM i Bygland i uke 30.
Les mer om Paragliding Akro NM.
Norgesmester Hanggliding distanse: Olav Opsanger
Norgesmester Paragliding distanse herrer: Rolf Dale
Norgesmester Paragliding distanse kvinner: Mari-Anne Aanes
Norgesmester Paragliding akro herrer: Rolf Dale, Årets Dobbel!
Norgesmester Paragliding akro kvinner: Guri (Malla) Norheim

Norsk Hang Glider Klubb 40-års jubileumsmarkering
“Grunnleggeren” av hanggliding
i Norge, Fredrik Dahl, stiftet
den første Norske organiserte
hanggliderorganisasjon “Norsk
Hang Glider Klubb” 15. oktober
1974. Det betyr at 15. oktober
2014 kan vi feire 40 års jubileum.
HG/PG-seksjonen vil arrangere
et jubileum 15. oktober 2014. Hanggliderseksjonen i
Norsk Aero Klubb ble først startet i 1975. (Noen som vet
nøyaktig når?) Forslaget vi har kommet frem til er å møtes i
Årvollbakken i Oslo lørdag 18. oktober fra klokken 12:00, der
vi bringer med våre gamle vinger som fremdeles er flybare.
Etter noen svev samles vi til film og videokveld som går over
i middag og nostalgi. Vi fortsetter så lenge vi orker slik vi
gjorde på 70 tallet!
Ta kontakt med arne.hillestad@nlf.no for innbydelse.
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Nytt fra NLF -august 2014
Jubiluemsboken tiden flyr til 100 kr pr. bok

Ungdom mellom 15 og 23 år...se her!

Fjernlageret med jubileumsboken Tiden Flyr er tømt, men vi
kan fortsatt selge noen til.
Etter at vi på høsten i fjor lanserte et meget godt medlemstilbud på restopplaget av jubileumsboken, har det meste gått
ut. Vi har imidlertid fortsatt noen esker igjen på kontoret,
og lar derfor det gode pristilbudet på kr. 100,- per bok
eller kr. 400,- for fem bøker gjelde inntil vi sitter igjen med
noen ganske få eksemplarer. Bestill på e-post post@nlf.no.
Merk din e-post med “tiden flyr”.

Norges
Luftsportforbund
er
et
av de særforbund som har eget
ungdomsutvalg hvor ungdommen er
med å bestemmer og driver aktivitet.
Nå søker vi nye kandidater i flere av
våre seksjoner… Holder du på med
luftsport og kunne tenke deg å være
med å bestemme og lage aktiviteter for ungdom? Da tar du
kontakt med Tom Brien på e-post eller på mobil 48149500.
Ungdomsutvalget har møte 29.-30. august og har DU
saker du ønsker de skal ta opp og jobbe med eller forslag
til spennende aktiviteter, ta kontakt med Tobias Veland på
tobvel@gmail.com

Beste luftsportsfilm i 2014 premieres med kr. 2500,-

Avtale mellom Forsvaret og NLF om bruk av Starmoen
Flyplass til NATO-øvelsen Noble Ledger i september
Det er inngått avtale mellom Forsvaret
og NLF om bruk av Starmoen Flyplass
på Elverum under den store militærøvelsen Noble Ledger som skal avholdes i
september. I tiden 8.-28. september skal
en nederlandsk enhet benytte flystripa
og de fleste bygningene på plassen. Det er
ikke mulig å benytte Starmoen til flyging i
denne perioden, men en del materiell som skal brukes i september blir flyttet til andre plasser. Det legges ut mer detaljert
informasjon på NLFs hjemmeside om når plassen stenges og
når den igjen skal åpnes.

FAIs promoteringsfilm

Dette oppslaget stod med nøyaktig samme overskrift i Nytt fra
NLF i juli. Vi skriver derfor ikke det samme om igjen. I tillegg
til å minne om saken vil vi også gjøre oppmerksom på at NLF
forbeholder seg retten til å kunne bruke alle bidrag til en samlet
NLF filmkavalkade. Det vil si at alle som sender inn bidrag
automatisk aksepterer dette.

Motorfly: Fagseminaret 2014
Årets fagseminar i regi av Motorflyseksjonen vil også inkludere
FI-refresherkurs. Mange har etterlyst dette innholdet tidligere.
Dette er et samarbeid mellom Luftfartsskolen og NLF.
Fagseminaret er satt til helgen 8.-9. november. For deltakere
som skal delta på FI-refresherkurset er oppstarten allerede
fredag 7. november. Seminarene er primært beregnet som et
fagseminar for klubbenes skolesjefer, tekniske ledere, operative
ledere og flytryggingsledere. Vi anbefaler på det sterkeste at
assisterende faglig leder eller annen representant fra klubben
møter dersom den vanlige fagpersonen ikke har anledning.
Påmelding vil komme på Motorflyseksjonens hjemmeside i
slutten av august, men sett av datoene allerede nå.

Den internasjonale luftsportsorganisasjonen FAI (Federation Aeronautique
Internationale), som NLF er medlem
av, har utgitt en liten promoteringsfilm.
Du kan se den her.
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