
Klubbledermøtet 2020
Modellflyseksjonen

Norges luftsportforbund



Agenda
Opprop

10:00 Styrets arbeid
10:50: Antidoping og Rent idrettslag
(kort pause)
11:00: Klubbmiljø: Innledning og gruppearbeid
(kort pause)
12:00 Klubbmiljø: Presentasjon gruppearbeid og diskusjon
13:00 LUNSJ!
14:00: Luftfartstilsynet om registrering og EU-forordningen
15:00: Modellflyhåndboka, hendelsesrapportering og kontinuerlig forbedring



Styrets arbeid i 2019
Styreleder Espen Bakke



Modellflystyret

Funksjon Navn Klubb

Leder Espen Bakke Cirrus RC FK

Nestleder Anders Holt Jacobsen Bærum

Medlem (Ungdom) Alexander Hicks Ølstad MFK

Medlem Jonny Rinde Johansen Andøya MFK

Medlem Ben-Erik Ness Bergen MFK

Vara Morten Birkelid Haugaland modellklubb



Styrets arbeid
• Seksjonsstyret har hatt 4 møter i 2019, med sterkt fokus på 

medlemsmassen og tilhørende inntekter, samt arbeidet med å få 
Modellflyhåndboka forelagt Luftfartstilsynet. 
• Medlemsmassen er noe redusert de siste par årene, men viser tegn til 

oppgang spesielt som følge av nye klubber med sterk multikopter-
representasjon.
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Modellflyhåndboka (1)

• Modellflyhåndboka ble revidert, og fikk endelig godkjenning av 
Luftfartstilsynet 14. oktober 2019. Modellflyhåndboka er det første og 
eneste godkjente sikkerhetssystem for modellflyging i Norge. 
• Modellflyhåndboka er en forutsetning for at vi får fly modellene våre 

uten ødeleggende restriksjoner. Dette er et levende dokument, som 
forutsetter at utøverne er med å påvirke, blant annet ved å 
rapportere uønskede hendelser. 
• Den økte rapporteringsmengden tyder på at boka etterleves av 

utøverne. Det er en forutsetning for at Luftfartstilsynet skal 
godkjenne boka ved fremtidige revisjoner.



Modellflyhåndboka (2)

• Seksjonen fikk også gjennomslag for at medlemmene kan fly FPV uten 
utkikksperson under visse forutsetninger. 
• NLFs kvalitetssjefs gjennomgang av Modellflyhåndboka i desember 

2019 medførte kun 1 avvik, som nå er lukket.
• Fagutvalget presenterer mer om dette senere i dag. 



Styrets arbeid – forts.

• Mye jobb å få kontroll på økonomi og medlemstall etter overgangen 
til Min idrett. 
• Rapporteringen har fungert greit i 2019 selv om det er svakheter med 

at vi mangler gode oversikter over betalte medlemmer. 
• 2019 var det første året med ny modell for beregning av 

konkurransestøtte, hvor støtten ikke lengre avkortes med fratrekk for 
deltakeravgift. Det har fungert som forventet.  
• Seksjonens forsikringspartner WR Berkeley la ned sin virksomhet i 

Norden. Det ble derfor inngått ny avtale med Starr Companies, som i 
stor grad var en videreføring av den tidligere avtalen med Berkeley.



Internasjonalt 
samarbeid

• Gjennom vårt medlemskap i European 
Model Flying Union (EMFU), det nordiske 
modellflysamarbeidet og våre mange verv i 
FAI er selv et lite land som Norge med på å 
påvirke utviklingen av modellflysporten også 
utenfor landets grenser. Det oppfattes å 
være av stor betydning at Norge bidrar i 
EMFU for å sikre fortsatt mulighet for å fly 
modellfly som før.



Europeisk 
samarbeid 

erstatter 
Nordisk møte

• Etter dannelsen av EMFU (European Model 
Flying Union) har ikke de nordiske landene sett 
behovet for et årlig nordisk møte. 
• «Vi møtes jo likevel på EMFU-møtene»
• Arbeidet i EMFU fungerer bra. Haagen Valanes 

er kasserer, BMFAs generalsekretær Dave 
Phipps er president, og sekretær er Frank 
Tofahrn i tyske DAeC (Deutscher Aero Club).
• Årlig generalforsamling, ellers møter og 

workshops ved behov. 



EMFU-møter i 
2019
• generalforsamling i Gouda (NL) 

hvor Espen G. Bakke deltok som 
delegat. 

• EMFU avholdt også et 
arbeidsmøte om EASA-regelverk 
for droner og modellfly i 
Friedrichshafen i november med 
Espen og Jon Gunnar som 
deltakere. Haagen Valanes deltok 
også som kasserer i EMFU.



Ny gruppeleder i F3A

• Tom Erik Holthe overtok for 
Espen Kvien



F5J godkjent NM-klasse



Seksjonens folk i 
NLFs sentrale 
komiteer
• Anleggskomiteen: Atle 

Klungrehaug, Skedsmo

• Luftromskomiteen: Jonny Rinde 
Johansen, Andøya 

• Jentenettverket: Anette Kåsa

• Sikkerhetskomiteen: Magne 
Hegstad, Moss



Modellfly informasjon

• MI fortsetter å skape godt 
engasjement blant medlemmene. 
Tilgangen på stoff er god. 

• Fra og med utgave 5/2019 ble 
trykking og distribusjon overlatt til 
firmaet Polinor i Drammen, noe 
som forenkler administrasjon ved 
at man slipper flere ulike 
underleverandører. 

• Even Braaten ble engasjert som 
spalteredaktør for droneracing.

• Fra utgave 1/2020 selger også 
Polinor annonser



Kostnadsutvikling MI

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
inntekt 159624 198775 182549 148407 140287 156519 220320 244777 261552 377970 365000 333002 296884 247349
Utgift 341960 402304 402674 379932 298713 333889 408004 415931 341287 451198 447982 441151 385001 335888
Kost 182336 203529 220125 231525 158426 177370 187684 171154 79735 73228 82982 108149 88117 88539

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000

500000



Aktiviteter (utvalg)

• Instruktørkurs ble avholdt på Gardermoen. 
• Bjørn Thorsteinsen fra Kongsvinger modellflyklubb ble tildelt NLFs gullnål på 

Luftsportsuka av NLFs visepresident Mariann Brattland. 
• Det norske JetPower-stevnet med store turbinmodeller ble flyttet fra Fyresdal til 

Skien, Geiteryggen og ble arrangert som et publikumsarrangement. Det ble svært 
vellykket til tross for dårlig vær deler av dagen.
• Warbirds over Evje har etablert seg som et årlig treff, og har fått internasjonal 

oppmerksomhet ved at flere tyske topp-piloter deltar. 
• Fagernes flyshow som arrangeres av nystiftede Valdres modellflyklubb (tidligere 

en del av Valdres flyklubb) ble gjennomført med stor suksess for 43. år på rad. 
• Verdenscupstevnet i friflukt Holiday on Ice blir dessverre ikke arrangert lenger.



NM-veka 2019

NM i linekontroll F2B ble arrangert 
som en del av NM-Veka i Stavanger, 
på Lassa Skole sentral i Stavanger. 
Mesterskapet fikk god TV-dekning på 
NRK. Som en del av mesterskapet ble 
det arrangert klassemesterskap i 
Weatherman Speed. 



Internasjonale konkurranser 
(utvalg)
• FAI har etablert verdenscup i Dronerace med en verdenscupfinale som 

ble avholdt i Kina. Her deltok Norge med fullt seniorlag samt en 
juniordeltaker. 

• Friflukt-klassen hadde fortsatt fremgang i 2019, hvor Vegar Nereng og 
Dag Larsen kom på hhv. 1. og 2. plass i Nordisk mesterskap i klasse F1B 
friflukt i Sverige, og få dager senere vant Dag Larsen verdenscupstevne 
i samme klasse i Serbia. 

• Det norske langet vant lagkonkurransen i Nordisk mesterskap i F3A, og 
junior Alexander Hicks vant Nordic-klassen som senior i samme 
konkurranse. 

• Norge deltok med lag i F3A-VM i Italia, VM friflukt i USA, VM F3C i 
Tyskland, EM F3J i Polen, og VM F5J i Slovakia i tillegg til ulike nordiske 
mesterskap i F3A, F3J, Skala (Scale Masters) og IMAC.



Nye klubber

• Interessen for Droneracing har 
fortsatt å øke også i 2019. Det har ført 
til at det også i dette året ble etablert 
nye droneklubber, både Bø idrettslag 
og Toten droneklubb kom med i 
seksjonen. 
• Søgne modellflyklubb ble innmeldt 

ved årsskiftet, slik at seksjonen består 
av 98 ulike modellflyklubber og -
grupper ved inngangen til 2020.



Økonomi

• Større fokus på regnskapsrapportering og bruk av nye 
maler har ført til bedre kontroll. 

• Etter noen forsinkede føringer grunnet NIFs overgang 
til Onestop reporting (nytt regnskapssystem som 
erstatning for Visma) har tilgangen på oppdaterte tall 
gjennom året blitt akseptabel.

• Regnskapet for 2019 viser et betydelig overskudd som 
i stor grad skyldes forsiktig budsjettering etter flere år 
med underskudd. Videre har økning i offentlige 
tilskudd vært positive bidrag. 



Foreløpig regnskap 2019
Regnskap Årsbudsjett

Prosjektnr Prosjektnavn

18000 Luftrom og anlegg 0 10 000

50010 Konkurranser/aktiviteter 24 183 5 000

50022 VM2020 384 5 000

50030 Landslag 222 736 230 000

71000 Barn og ungdom -44 131 20 000

74026 MI 103 388 145 000

90015 Seksjonsstyret 36 259 40 000

90025 Seksjonsmøtet 31 749 60 000

90026 Nordisk møte 0 20 000

90030 Internasjonale møter 34 954 10 000

90048 Fagkomiteer/grupper 2 538 5 000

90050 Valgkomite 1 986 0

95000 Administrasjon/drift 835 461 930 000

98000 Andre inntekter inkl.renter -84 264 -85 000

98010 Medlemskontingent -1 086 160 -1 000 000

98020 Lisensinntekter -18 650 -10 000

98025 Forsikringer 111 030 110 000

98030 Rammetilskudd NIF -544 761 -550 000

SUM TOTALT -373 297 -55 000



Kongepokal 2020

Styret vedtok i 2019 at 
dronerace-klassen er 1. prioritet 
for seksjonens kongepokal i 2020



Skala-VM

Skala-VM for 2020 arrangeres av Norge 
og forberedelsene er i god gang. Det er 
et prestisjefylt og krevende 
arrangement med et betydelig 
ressursbehov. Vi håper mange vil bidra, 
og forventer at modellflysporten vil få 
øket oppmerksomhet som følge av et 
slikt arrangement



Antidoping 
Jon Gunnar Wold



Antidoping - Hva er klubbleders ansvar?

• Varsle ved doping eller mistanke om doping
• Være kjent med:
• Beredskapsplan for dopingsaker
• Handlingsplan for antidopingarbeidet

• NLF kan i forbindelse med trening og konkurranser, med bistand fra 
faglig kvalifisert organ (NIF, Antidoping Norge, WADA eller medisinsk 
personell), forestå tester for alkohol og rusmidler.

• Alt finnes på: http://nlf.no/info/antidoping

http://nlf.no/info/antidoping


Hva BØR du gjøre?

• Gjennfomføre Ren utøver e-kurs
• Vurdere om klubben skal bli Rent idrettslag: 
• https://www.rentidrettslag.no/

• Ethvert organisasjonsledd i NLF skal aktivt ta avstand fra all bruk av
dopingmidler.

https://www.rentidrettslag.no/

