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Styrets mandat til å utforme et 

forslag til sikkerhetssystem 
kommer altså fra 

Modellflyseksjonens medlemmer! 





 Utarbeidelse av forslag. Forelegges klubbledere 
      på klubbledermøtet 03.03.2011. 

 
 Omforent NLF/LT: Utprøving av forslag i noen utvalgte 

klubber. 
 

 Eventuelle revisjoner. 
 

 Systemet forelegges LT for godkjenning som 
Sikkerhetssystem for modellflyging i Norge. 
 

 LT utarbeider forskrift for modellflyging basert på 
      Sikkerhetssystemet, dersom det blir godkjent. 

 



Styret har delegert oppgaven med å utarbeide 
forslag til Sikkerhetssystem til SU. 
 
SU rapporterer jevnlig til Styret.  
 
Styret tar imot forslagene og eventuelt bearbeider 
dem dersom Styret finner det nødvendig. 
 
SU er et ad hoc utvalg oppnevnt av Styret. Styret 
er valgt av Årsmøtet i Modellflyseksjonen. 
 



 
 Jo Grini (leder) 
 Magnus Nordstrand (medlem, også 

Styremedlem) 
 Ketil Aagesen (medlem) 
 Magne Hegstad (medlem) 
 Rolf Meum (medlem) 



 
 SU arbeider ut forslag på bestilling fra Styret. 

 
 Hele SU arbeider engasjert med saken. 

 
 Hele Styret arbeider engasjert med saken. 

 
 Ikke et «one-man show»! 



 
 Sikkerhetssystemet for modellflyging i Norge blir kalt 
 
              Modellflyhåndboka 

 
 
 Modellflyhåndboka vil harmoniseres med de øvrige håndbøkene i NLF 

(«krav» fra NLF. LT: «Det blir lettere å få godkjent noe med en struktur 
som vi lett kjenner igjen.») 
 

 Tilsvarende systemer finnes for fallskjermhopping, hang/paragliding, 
mikroflyging, ballong. De ulike håndbøkene utgjør sikkerhetssystemene 
for disse luftsportsaktivitetene. 
 

 Modellflyseksjonen eneste seksjon i NLF uten sikkerhetssystem.  
 
                



 
 Fase 1: Hovedkapitler (6 stykker) 
    (Levert til Styret 12.11.2011. Godkjent.) 
 
 Fase 2: Underkapitler til hvert hovedkapitel 

(Levert til Styret: 20.12.2011. Godkjent) 
 

 Fase 3: Utfyllende bestemmelser til hvert 
underkapitel 1-3. (4-6 kommer senere).  

    (Frist for innlevering til Styret: 30.03.2012).   
 

 
 
 
 

 



 
 Sikkerhetssystemet 
 Administrative bestemmelser 
 Operative bestemmelser 
 Opplæring av modellflygere 
 Tekniske bestemmelser 
 Flytrygging 

 



 



 LT: «Dette er andre forsøket til MF-NLF på å 
lage et sikkerhetssystem.»  

 Viktig å benytte denne sjansen slik at 
forskriften som kommer fra LT, er basert på et 
sikkerhetssystem som modellflygere har 
utarbeidet. 

 Må unngå å måtte lage et sikkerhetssystem 
basert på en forskrift som LT har laget for 
modellflyging (tvangstrøye). 

 LT: «70-80% av en forskrift for modellflyging 
ligger allerede klar.» 
 
 



 Så enkelt som mulig, men samtidig  slik at LT 
vil godta det. 
 

 Harmonisert med andre seksjoners håndbøker. 
 

 Det er LT som bestemmer hva som er godt nok, 
og hva som ikke er godt nok. 
 

 Det er LT som skal skrive forskriften 



 BSL D 4-8 Forskrift om flyging med mikrolette fly 
 

 



Viktig at Modellfly-Norge selv utarbeider et 
sikkerhetssystem som danner grunnlaget for de operative 
bestemmelsene i en fremtidig forskrift for modellflyging i 
Norge! 
 
Et godkjent sikkerhetssystem vil gi Modellflyseksjonen 
nye muligheter til å utvikle aktivitetene innen 
modellflyging i Norge, fordi aktiviteten skjer innenfor et 
anerkjent regelverk. 
 

Luftrom er under press! De aktivitetene som er best 
organisert er de som vil gis størst muligheter! 
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