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Protokoll Modellflystyret – møte 3/2021 

Mandag 10. mai kl. 18:00 – 21:00  
Teams fjernmøte  
Innkalling og saksunderlag ble utsendt pr. e-post. 

Deltakere:  
Leder: Espen Bakke  
Nestleder: Anders Holt Jacobsen  
Styremedlem: Ben-Erik Ness  
Styremedlem: Jonny Rinde Johansen  
Fra NLF: Jon Gunnar Wold 

Forfall:  
Alexander Hicks 
Morten Birkelid (Vara) 

Dagsorden:  

Møtet godkjente dagsorden, og ble enige om å behandle 25/21 som første sak.  
 

SAKSLISTE 

Sak 15/21 Protokollering av sirkulasjonsvedtak  

Protokoll fra møte 1/2021 ble godkjent pr. e-post sirkulasjon etter møtet, og deretter publisert på 
nlf.no.  

Vedtak: Vedtaket protokolleres 
 
 
Sak 16/21 Protokoll fra møte i arbeidsutvalget 
Protokoll fra møte i arbeidsutvalget ble utsendt til alle styrets medlemmer pr. e-post sammen med 
en kort orientering. Protokollen konkluderer med at sakene tas opp i dette møtet, i hhv. sak 17/21 og 
18/21. Protokollen er publisert på nlf.no sammen med øvrige protokoller fra styremøtene. 

Vedlegg til saken: 02_Protokoll_arbeidsutvalget 23 mars 2021.pdf 
 
Vedtak: Seksjonsstyret tar protokollen til etterretning 
 
  
Sak 17/21 Sak fra NLF appellutvalget og utkast til revidert konkurransereglement 
NLFs appellutvalg har mandag 15. mars behandlet klage fra en utøver vedr. landslagsuttak. 
Appellutvalget har den 18. mars meddelt sitt vedtak til NLFs generalsekretær, som har videresendt 
vedtaket til fagkontakt 19. mars.  
 
Appellutvalget besluttet i sitt vedtak at gruppeleder er inhabil iht. NLFs lov § 8 1. ledd bokstav a), 
fordi vedkommende selv er deltaker på landslaget i F5J, og at landslagsuttaket i denne klassen som 
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ble foretatt i 2020 er ugyldig, og skal settes til side. Videre anser appellutvalget at en gruppeleder 
også er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for seksjonsstyrets avgjørelse når han selv var en 
potensiell landslagskandidat, og det foreligger flere potensielle landslagskandidater enn antall 
tilgjengelige landslagsplasser. 
 
Appellutvalget ba Modellflystyret om å gjennomføre en ny tilrettelegging, og å fatte nytt vedtak om 
landslagsuttak, hvor man unngår at parter med egeninteresse i utfallet utreder og beslutter uttaket. 
 
Som det fremgår av protokollen fra møtet i arbeidsutvalget (se sak 16/21) ble det utnevnt en 
settegruppeleder, som har forberedt nytt uttaksgrunnlag for styret. Styret behandler uttaket i egen 
sak 18/21. Appellutvalgets notat ble utsendt sammen med sakslisten. 
 
På forrige styremøte ble oppgaven med å forberede nytt mandat for gruppeledere tildelt Ben-Erik, 
Alex og Jon Gunnar. Disse er i forkant av dette møtet informert om apellutvalgets beslutning, og har 
derfor allerede innarbeidet habilitetsbestemmelser i nytt utkast. Det foreslås videre å rydde i 
dokumentene slik at all informasjon som omhandler gruppeleders arbeid og laguttak innarbeides i 
dokumentet «Mandat for gruppeledere» og at det samordnes med seksjonens 
konkurransereglement, som vil revideres av seksjonsmøtet i oktober 2021. 
 
Vedtak: Styret tar appellutvalgets beslutning til etterretning, og vil innarbeide 
habilitetsbestemmelsene i dokumentet «Mandat for gruppeledere». Mandatet samordnes med utkast 
til oppdatert konkurransereglement for seksjonen, som fremlegges for behandling av Seksjonsmøtet i 
oktober 2021. 
 
 
Sak 18/21 Uttak av landslag F5J til EM Ungarn 2021 
Innstilling til nytt landslagsuttak for F5J ble utført av settegruppeleder, som følge av at gruppeleders 
innstilling ble tilsidesatt pga. inhabilitet. Seksjonsstyret er ansvarlig for å utpeke landslag til EM i F5J, 
som arrangeres i Ungarn 22. – 28. august. Frist for arrangør til å avgjøre om mesterskapet skal 
avholdes er 5. juni. Innstilling fra settegruppeleder ble utsendt sammen med sakslisten. 
 
Settegruppeleders innstilling til lag er: 
1 Otto Jæger 
2 Henri Pedersen 
3 Jo Grini 
Reserve 1 Alf Erik Ross 
Reserve 2 Otto de Besche 
Reserve 3 Stig Olsen 
 
Vedtak:  
Styret viser til pågående pandemi, der de fleste FAI-mesterskap allerede har blitt avlyst, samt 
regjeringens reiserestriksjoner. Se også styremøtets vedtak i sak 25/21. Med bakgrunn i dette råder 
det stor usikkerhet om gjennomføring av EM i F5J. 
Styret anbefaler derfor at det på det nåværende tidspunkt ikke tas ut landslag til dette mesterskapet. 
Skulle situasjonen endre seg slik at restriksjonene oppheves, vil styret legge til grunn 
settegruppeleders forslag til landslag. Dette for å sikre påmelding ift. frist 5. juni. 
 
Sak 19/21 Delegat til EMFU generalforsamling 
EMFUs 5. generalforsamling avholdes online lørdag 22. mai kl. 14:00 – 17:00. Innkalling og Agenda 
ble utsendt med sakslisten. Styrets ble bedt om å utpeke delegat, og ga innspill til agendaen til 
delegaten. 
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Vedtak: Espen Bakke deltar som delegat, og Jon Gunnar Wold deltar som observatør. 
 

Sak 20/21 Seksjonens utviklingsplan og budsjett for neste tingperiode 

På forrige styremøte ble ulike oppgaver fordelt mellom styremedlemmene og fagkontakt. Anders, 
Espen og Jon Gunnar har sett på utviklingsplanen, og Jonny og Jon Gunnar har laget budsjettforslag. 
Disse to dokumentene bør sees i sammenheng, slik at eventuelle planer og tiltak i utviklingsplanen 
gjenspeiles i relevante budsjettposter.  

Forslag til revidert budsjett og utviklingsplan ble utsendt sammen med sakslisten, og blir 
presentert/gjennomgått av de ansvarlige i møtet.  

Styret diskuterte seksjonens økende egenkapital, og vurderte å knytte dette opp mot satsning på 
toppidrett.  

Det er knyttet en del usikkerhet til fremtidig forsikringskostnad, Luftfartstilsynets gebyrer for 
tilsyn/revidering av sikkerhetssystemet, registrering i operatørregistert, og økende kostnader med 
utgivelse av medlemsblad.  

Vedtak: Dokumentene oppdateres med de synspunkter som fremkom i møtet, før de fremlegges for 
behandling av Seksjonsmøtet i oktober 2021. 

Sak 21/21 Tildeling av hederstegn 

Hederstegnskomiteen i NLF har godkjent 3 stk. NLF gullnål og 3 stk. seksjonshederstegn for utdeling i 
2021. Jon Gunnar presenterer disse i møtet, og det drøftes forslag til ulike arenaer for tildeling. 

Vedtak: Seksjonshederstegn kan deles ut av forslagsstiller(e), mens NLF gullnål skal fortrinnsvis på 
seksjonsmøtet i oktober. Jon Gunnar koordinerer med Sissel Orderdalen, som er NLFs ansvarlige for 
oppfølging av hederstegn. 
 
 
Sak 22/21 Orienteringssaker 
 
a) Internrevisjon i NLF  
Tobias Veland er engasjert som Kvalitets- og sikkerhetskoordinator i NLF, og har utarbeidet en plan 
for internrevisjoner. Modellflyseksjonen står for tur i Q2 2022.  
 
b) Medlemstall pr. 30. april 
Oversikt over medlemstall pr. 30. april ble utsendt alle styremedlemmene pr. e-post den 30. april. 
Medlemsveksten er betydelig, med 399 flere betalende medlemmer enn på samme tidspunkt i 2020.  
 
c) U-space avklaring 
Det har tidligere vært motstridende tolkninger av relevans for modellfly vedr. bruk av U-space, den 
nye felleseuropeiske luftromsklassen for droner. U-space skal ikke gjelde modellflyging, men det har 
vært usikkerhet knyttet til om modellflygere dermed er utelukket fra å benytte luftrommet. EASA har 
nå klargjort dette med ny tekst hvor det fremgår at modellflyging er tenkt å kunne operere som før, 
også i U-spaceområder. Lovteksten har videre blitt godkjent av EU og vil dermed ikke være gjenstand 
for flere revisjoner. 
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d) Norsk oversettelse av forordning (EU) 2019/947 
Den felleseuropeiske droneforordningen publiseres på alle offisielle språk i EUs medlemsland. Norge 
må derfor lage sin egen oversettelse. Den uoffisielle oversettelsen som nå foreligger fra 
Luftfartstilsynet inneholder en feil vedr. lovgivers intensjon for modellflyging, som bør korrigeres før 
teksten blir godkjent som norsk lovtekst. Jon Gunnar har sendt innspill til korrigert oversettelse til vår 
kontaktperson i Luftfartstilsynet. 
 
e) Digitalt instruktørkurs 
Seksjonen er nå i gang med digitale instruktørkurs. Hele 41 deltakere ble påmeldt av klubbene. 
Kurset foregår som e-kurs på NIFs digitale e-kursplattform som del 1, og del 2 vil være Teams-møter i 
grupper sammen med fagkontakt og/eller en av seksjonens instruktør-eksaminatorer. 
 
f) Rammeavtale med Wenaas 
NLF har fått en avtale om kjøp av profilklær med Wenaas. Det er Motorflys fagkontakt Stian Kultorp 
som er ansvarlig for avtalen og ordningen. Dette innebærer at NLFs medlemmer får tilgang til en 
nettbutikk med utvalgte produkter fra Wenaas med NLF-logo. Kjøp, frakt og all håndtering foregår 
direkte mellom medlemmet og Wenaas. Når ny landslagskolleksjon er på plass vil landslagsdeltakere 
kunne bestille ferdige plagg direkte til seg selv i ønsket størrelse, og få refundert en viss sum av 
seksjonen. Seksjonen må se på å fastsette «klesbeløpet» på neste styremøte når produktene er på 
plass.  
 
g) Saker fra Luftsportstyret 
Luftsportstyret hadde møte mandag 26. april. Protokollen er publisert her: 
https://nlf.no/info/protokoller Espen orienterte om sakene fra møtet.  
 
Vedtak: Styret tar orienteringssakene til etterretning.  
 

Sak 23/21 Dato for neste styremøte 

Det foreslås å avholde styremøte i juni for å følge opp sakene med utviklingsplan, budsjett og 
gruppeledermandat, og et nytt møte i august, i forbindelse med Luftsportsuka som feirer 10-
årsjubileum i år.  Luftsportsuka avholdes på Starmoen flyplass i perioden 18. – 22. august.  

Vedtak: 

- Styremøte 04/21 avholdes på Teams mandag 21. juni.  
- Styremøte 05/21 avholdes på Starmoen ifbm. med Luftsportsuka. Styremøte kan avholdes 

fredag ettermiddag den 20. august, med påfølgende middag og overnatting. 
Styremedlemmene oppfordres til å delta på hele Luftsportsuka.  
 

Sak 24/21 UTM-systemet fra Avinor flysikring 

Jonny foreslår å invitere en fagperson fra Avinor flysikring på et kommende styremøte for å fortelle 
om Avinors arbeid med droner og sikkerhet. Jonny innledet i saken. 

Vedtak: Styret ønsker å invitere Avinor til styremøte nr. 4 den 21.juni for å presentere sitt opplegg for 
styre og fagkontakt, som del av et utvidet styremøte med faglig innslag.  
 



Protokoll Modellflystyret 10.05.2021 

Sak 25/21 Koronasituasjonen og modellflykonkurranser 
 
FAIs modellflykomité CIAM besluttet først å avlyse verdenscup til 5. mai, deretter ble dette forskjøvet 
til 1. juli. De konkurranser som er planlagt kan avholdes dersom arrangøren kan gjennomføre det på 
en forsvarlig måte, men de vil da kun være lokale konkurranser og ikke telle i verdenscup eller 
kontinentale cuper. VM F3A i USA ble avlyst allerede i mars 2021. Pylonracing, hvor Norge ikke har 
aktive utøvere, ble flyttet til oktober. VM i F3J ble avlyst i begynnelsen av april. Jon Gunnar følger opp 
de gjenværende mesterskapene, dvs. de som ennå ikke er avlyst, med våre representanter i CIAM og 
gruppelederne.  

Oversikt over øvrige mesterskap og deres beslutningsdatoer ble utsendt sammen med sakslisten. 

Videre står det i NLFs generelle korona-anbefalinger at «NLFs anbefaling er at alle klubber og 
medlemmer følger myndighetenes råd. Rådene må likevel den enkelte vurdere konkret opp mot 
andre hensyn, eksempelvis flysikkerhetshensyn.  Som ellers i luftfarten kan man ty til dette ordtaket: 
Er du i tvil, er det ingen tvil.» (Dette kan leses her.) 

Norge er arrangør av Nordisk mesterskap i både IMAC og F3A i år. Situasjonen følges nøye av 
gruppelederne for de respektive klassene. Men med gjeldene nasjonale koronarestriksjoner (særlig 
innreise- og karantenebestemmelser) kan ikke mesterskapene arrangeres, så det må betydelige 
lettelser på plass fra myndighetenes side for at mesterskapene kan avholdes. 

Vedtak: 

- Arrangører av nasjonale og internasjonale konkurranser må følge lokale og nasjonale smittevern- og 
reiseråd. 
- Det bør ikke arrangeres konkurranser så lenge myndighetene og Norges idrettsforbund anbefaler å 
avlyse eller utsette konkurranser som samler deltakere på tvers av kommuner. 
- Dersom en konkurranse arrangeres uten at det er lik mulighet for deltakere fra hele landet til å 
delta, altså så lenge Folkehelseinstituttet fraråder unødvendige reiser innenlands eller det er 
påmeldte deltakere fra kommuner med anbefaling om å ikke reise, kan ikke konkurransen telle som 
Norgescup eller offisielt NM.  
- Seksjonen skal ikke melde på lag til internasjonale konkurranser så lenge norske myndigheters 
reiseråd fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige.  
- Restriksjonene i dette vedtak justeres fortløpende, tilsvarende myndighetenes/Norges 
idrettsforbunds anbefalinger.  

 
 
Møtet hevet kl. 21:50. 


