
Book et klubbmøte nå!

Bruk høst- og vintersesongen til 
klubbkvelder og andre aktiviteter. 
Book inn et klubbmøte med NLFs 
Aktivitetskonsulent for idemyldring, 
klubbutvikling eller rekrutterings-
muligheter. Dette er gratis, og gjelder 
for alle våre klubber uansett hvor de 
ligger. Tom Brien treffes på tom.brien@nlf.no eller mobil 48149500. 
Ønsker dere spesifikke temaer, så ta kontakt.

Statsbudsjettet: Opptrapping av tippenøkkelen til 64%

Regjeringen fullfører opptrappingen av tippenøkkelen i 2015. 
Av overskuddet til Norsk Tipping, 3,425 mrd. kr., vil norsk idrett i 
2015 få 64 prosent. Dette vil utgjøre nærmere 2,2 milliarder. 

Opptrappingen av tippenøkkelen, som den forrige regjeringen 
påstartet i 2013 blir med dette fullført. Dette er også en oppfølging 
av tidligere lovnader i Stortingsmelding om idrett, Den norske 
idrettsmodellen.

Finansministeren sier at dette vil gi over 300 millioner kroner mer 
til Norsk idrett i 2015 enn i 2014. Kulturministeren understreker 
at en stor andel av denne økningen av tippeoverskuddet til idretten 
vil styrke anleggsutviklingen i alle landets fylker og idrettskretser.  

Det er svært viktig at alle luftsportsanlegg som har mulighet 
for å kunne gjennomføre spillemiddelprosjekt på anleggssiden 
iverksetter prosjekter. I tillegg til å være svært gode økonomiske 
tilskudd og gunstige regler vedrørende merverdiavgift, vil ikke 
minst spillemiddelprosjektene være med å sikre langsiktigheten 
for anleggene. 

• Les mer om opptrappingen her
• Fornøyd med spillemidler, men NIF kritisk til anleggsmoms

Spillemidler til utstyr

Har klubben anskaffet utstyr i 2014?  NLF har i år fått godkjent 
nye utstyrstyper. Her kan du lese hvilke som er godkjent:  
http://www.nlf.no/mikrofly/spillemidler-til-utstyr-2014
Klubbene har mottatt informasjon om ordningen direkte fra NIF i 
september., og må sette seg godt inn i kriteriene for ordningen, FØR 
klubben legger inn søknad via idrettens systemer. Søknadsfrist er 
29. oktober 2014.

Fortsatt mange som bruker feil postadresse til NLF

NLF flyttet kontorer i desember i fjor og har siden det hatt samme 
post- og besøksadresse. Korrekt adresse er Møllergata 39, 0179 
Oslo. Sjekk deres hjemmesider og skjemaer. Vi mottar fortsatt den 
feiladresserte posten, men blir litt forsinket. Om to måneder går 
omadresseringstjenesten ut.

Motor-, seil- og ballongutdanning kan fortsette som før til 2018

EASA-komiteen går inn for å la flyskoler som kun utdanner 
til privatflysertifikat få fortsette med ”gammeldags” nasjonal 
skoletillatelse (RF) fram til 8. april 2018. Om EASA får støtte fra 
resten av EU-systemet, vil dermed kravet om å få godkjennelse 
etter de nye reglene om ATO (Approved Training Organisation) 
innen 8. april neste år bli forskjøvet med tre år. Samtidig ønsker 
EASA å åpne for at dagens privatflyskoler også skal kunne 
utdanne til det nye og enklere sertifikatet LAPL.  For seil- og 
ballongflygere ønsker EASA at utdannelse til nasjonale flygebevis 
skal kunne fortsette fram til 8. april 2018. Dermed kan også seil- og 
ballongflygerutdannelse skje utenfor en ATO i tre år til, forutsatt 
at EASA får støtte fra EU-kommisjonen. Endelig beslutning ventes 
i januar 2015.  Les mer på Flynytt.no

Hjelp valgkomiteen med å finne kandidater

NLFs valgkomité, ledet av Torolf Paulshus, er i gang med arbeidet. 
Det skal på seksjonsmøtene den 21. mars foretas valg til seksjons-
styrene, og til luftsportsstyret på NLFs ting den 22. mars. Det er 
svært viktig at organisasjonen finner frem til de som er engasjerte, 
dyktige og villig til å gjøre en stor innsats for luftsporten. Vi minner 
om at det på tinget i 2013 ble vedtatt en lovendring som innebærer 
at fra kommende valg skal det være en ungdom (15 – 25 år) i alle 
styrer. Også § 6 i NLFs lov om kjønnsfordeling må etterleves. NLF- 
og seksjonenes valgkomiteer håper på mange gode forslag.

Otto Lagarhus går av som 
styremedlem i FAI

Tidligere president i NLF Otto Lagarhus 
går av som Executive Director i FAI, hvor 
han har vært en av seks som har ledet 
FAI siden 2010. Fratredelsen skjer på 
den årlige General Conference i Thailand 
i disse dager, og markerer slutten på et 8 
år langt engasjement som tillitsvalgt innen 
luftsportsarbeid. Les mer her
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NM-vinner FS-8 2014
Tønsberg fallskjermklubb med laget  Norgies 8.  
Foto: Johan Bryhni

Flyklubbskolene kan fortsette med dagens RF-tillatelse 
fram til 8. april 2018 – dersom EU vil og norske 
myndigheter griper muligheten. Foto: Trond R. Teigen
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