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Styrets medlemmer 2013-2015 
 Leder:           Asle Sudbø, Trondheim Modellflyklubb 

 Nestleder:     Haagen Valanes, Tromsø Modellflyklubb 

 

Styremedlemmer:  

 Rune Pavestad, Aurskog Høland Modellflyklubb 

 Anders Holt Jacobsen, Bærum Modellflyklubb 

 Magnus Nordstrand, Gjøvik og omegn Modellflyklubb 

 Ben Erik Ness, Bergen Modellflyklubb 

  

Varamedlemmer:    

 Arild Johansen, Oslo Modellhelikopterklubb  

 Niels Hermansen,  Asker Modellklubb  

 



 Fagsjef Jon Gunnar Wold stiller i 

utgangspunktet på alle styremøter, bindeledd 

mellom styret og NLF-sekretariatet 

 

 Modellflyseksjonens representant i 

Ungdomsutvalget NLF Martin Larsen (Drammen 

MFK) innkalles til alle styremøter som 

observatør 

 

Fagsjef og Ungdomsrepresentant 



Sikkerhetsutvalget (SU) 

 

 Leder:               Jon Gunnar Wold (Fagsjef) 

 Medlemmer:      Magnus Nordstrand 

                              Magne Hegstad 

 



Styrets arbeid 2014 

 5 ordinære styremøter, 46 saker behandlet.  

 Har arbeidet etter Langtidsplanen 2013-2015 for seksjonen. 

Prioriterte områder er: 

 Sikkerhet - SUs arbeid i samarbeid med styret. 

 Anlegg – Adgang til GA flyplasser 

 Regelverk – Modellflyhåndboka vII/vIII 

 RPAS-forskrift høringssvar 

 Veileder-anlegg 

 Konkurransestøtteordningen 

 Fokus på kostnadskontroll 

 



Anlegg 

 Seksjonen vil forsøke å opparbeide et fond for å 

gi klubber direkte økonomisk støtte til å etablere 

striper.  

 

 Styret har oppnevnt et utvalg som arbeider med 

å skaffe våre utøvere adgang til GA-flyplasser 

utenom åpningstid. Prosedyrer for å få adgang 

er klarlagt 



Modellflyhåndboka 

 

 Presentert på Seksjonsårsmøtet 2011. 

 Versjon I lansert 01.05.2013. 

 Versjon II diskutert på klubbledermøtet 01.03.2014, lansert 

01.05.2014. 

 Versjon III planlagt lansert 01.05.2015.  

 Prøvd ut i praksis under utendørssesongene 2013/2014, grunnlag 

for revisjonene. . 

 Prosess høst 2013/høst 2014 med innspill til 

revisjoner/forbedringsforslag fra klubbene. 

 SU/Styret har arbeidet med implementering av innkomne forslag. 

 Finland ønsker å lage regelverk basert på Modellflyhåndboka. 

 

 



RPAS høringssvar 



RPAS høringssvar 

 Det foreligger utkast til ny forskrift for Remotely Piloted 

Aerial Systems (RPAS). Forskrift dekker flyging med 

ubemannede luftfartøy som flys med annet formål enn 

rekreasjon.   

 NLF er høringsinstans. 

 NLF-Modellflyseksjonen arbeider med høringssvar, og 

har deltatt på høringsmøter med Luftfartstilsynet.  

 Modellflyging i klubbregi for rekreasjonsformål blir 

unntatt de strenge restriksjonene for flyging som RPAS 

og uorganisert modellflyging blir underlagt.  

 



Konkurransestøtteordningen 
 Seksjonsårsmøtet 2013 ba Styret evaluere 

konkurransestøtteordningen, eventuelt fremme forslag til 

revisjoner. 

 Styret har gjennom tingperioden hatt dialog med 

gruppelederne om dette. 

 Styreleder/fagsjef hadde møte med gruppelederne 

fredag 28.02.2014. Innspill fra gruppeledere januar 

2015. 

 Gruppelederne har uttrykt tilfredshet med dagens modell 

for konkurransestøtte, med noen mindre justeringer. 

Styret legger frem nytt konkurransereglement  for 

Seksjonsårsmøtet 2015. 

 



Økonomi 

 Seksjonsårsmøtet 2013 vedtok at regnskapene 

for Modellflyseksjonen skulle bringes i balanse i 

løpet av tingperioden.  

 Dette målet ble nådd halvveis i tingperioden. 

 Seksjonens økonomi er god, med muligheter for 

økt direkte støtte til klubber med spesielle 

utfordringer på anleggsiden. 

 Mulighetene avhenger i stor grad av hvordan 

løssalget for MI går! 

 


