
Protokoll Modellflystyret 10.03.2021 

Protokoll Modellflystyret – møte 2/2021 

Tid: onsdag 10. mars kl. 18:00 – 20:00  
Sted: Teams fjernmøte  
Innkalling og saksunderlag utsendt pr. e-post. 

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

Meldt forfall: Ben-Erik Ness 
Deltok ikke: Alexander Hicks  
 

PROTOKOLL 

Dagsorden: 

Det ble vedtatt å behandle spørsmål fra appellutvalget vedr. klagebehandling, samt orientering fra 
møte i luftromskomiteen under eventuelt, saksnr. 14/21 a) og b). 

Sak 06/21 Protokollering av sirkulasjonsvedtak  

Protokoll fra møte 1/2021 ble godkjent pr. e-post sirkulasjon, og deretter publisert på nlf.no. Kopi av 
protokollen ble utsendt sammen med sakslisten i forkant av møtet. 

Vedtak: Vedtaket protokolleres 
 
Sak 07/21 Godkjenning av årsrapport 
Seksjonens årsrapport for 2020 ble utsendt og vedtatt pr. e-post sirkulasjon etter at et flertall av 
styrets medlemmer ga sin tilslutning, og de foreslåtte endringene innarbeidet. Rapporten ble 
deretter sendt til språkvask og vil bli fremlagt for Luftsportstyret som vedlegg til NLFs sentrale del for 
endelig vedtak. Kopi av rapporten ble utsendt sammen med sakslisten i forkant av møtet. 
 
Vedtak (kun protokollering): Seksjonsstyret godkjenner årsrapporten med de innarbeidede 
endringene som kom frem i sirkulasjonsrunden. 
  
Sak 08/21 Forslag til ny møtedato 
Det er planlagt neste styremøte onsdag 24. februar. Fagkontakt foreslo å flytte møtet to uker frem, 
dvs. til onsdag 10. mars kl. 18. Forslaget fikk tilslutning av et flertall av styrets medlemmer.  
 
Vedtak (kun protokollering): Møte 2/2021 utsettes til 10. mars. Møtet avholdes på Teams. 
  

Sak 09/21 Registrering i droneoperatørregister 
 
Det vises til sak 03/21. Den 22. februar mottok NLF brev fra Luftfartstilsynet (LT) med forslag om å 
utsette registrering av NLFs modellflymedlemmer fram til høsten 2021, og i samarbeid utrede saken. 
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Formålet er at NLF skal kunne registrere medlemmene i operatørregisteret på deres vegne. NLF 
takket ja til det, og trakk samtidig klagen som ble sendt LT i desember 2020.  
 
Klubbene ble informert umiddelbart. Deretter ble informasjon spredt på seksjonens Facebookside, 
og medlemmene mottok en e-post noen dager senere.  
 
Videre avholdet fagkontakt møte med vår nye kontaktperson i LT fredag 5/3, og orienterte styret om 
møtet Styret diskuterte mulige veier videre i saken.   

Vedtak: Styret opprettholder mandatet for at Jon Gunnar fortsetter å utrede masseregistrering 
sammen med Luftfartstilsynet, og ber ham fremføre de momenter som kommer fram i møtet til LT 
som innspill til prosessen. 

Sak 10/21 Foreløpig regnskap for 2020 

Regnskapsrapport ble utsendt sammen med sakslisten i forkant av møtet, og gjennomgått i møtet. 
Koronapandemien har satt sitt preg også på seksjonens økonomi, først og fremst ved at det ikke er 
brukt midler til landslagsklær og påmeldinger til internasjonale mesterskap. Medlemsbladet har fått 
økte kostnader, samtidig som inntekter for løssalg og annonsering var svakere enn budsjett som 
følge av koronapandemien. Videre har seksjonen mottatt 150.000 kr i tilskudd fra 
Kulturdepartementet til Skala-VM, og det er ført til inntekt i 2020. Totalt overskudd er 358.990,- med 
forbehold om at dette blir endelig tall etter revisjon av regnskap. Korrigert for tilskudd Skala-VM og 
meget lave landslagsutgifter, viser regnskapet likevel positivt resultat i tråd med budsjett. 

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning. 

Sak 11/21 Medlemstall 

Medlemstall pr. 1. mars ble utsendt sammen med sakslisten i forkant av møtet. Som følge av 
myndighetenes nye krav om ansvarsforsikring for alle som eier en drone, får NLF mange nye 
medlemssøknader. Totalt står det 3210 personer registrert som modellflymedlemmer i NLF pr. 1. 
mars. På samme dato i 2020 var det 2812 medlemmer. Ca. halvparten av den betydelige veksten kom 
i løpet av 2020, for året endte med 3019 medlemmer. Men at det kom ytterligere 200 nye 
medlemmer til i årets første to måneder er meget gledelig. Veksten har også fortsatt i mars etter at 
medlemstallene ble utsendt. 

Det er opprettet en ny klubb: Lunde IGG stormodellseilflyklubb. 

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning. 

Sak 12/21 Arbeid frem mot Luftsportstinget og Seksjonsmøtet i oktober 

Det er ønskelig at styremedlemmene arbeider frem forslag til revidert utviklingsplan for seksjonen, 
samt budsjett. Videre har styret vedtatt å revidere gruppeledernes mandat, og fremlegge forslag for 
dette til Seksjonsmøtet. Styret anmodes om å dele disse oppgavene seg i mellom slik at det kan 
utarbeides ferdige forslag frem til neste styremøte.  

Vedtatt: Fagkontakt koordinerer og bistår i arbeidet, som fordeles på denne måten: 

- Utviklingsplan: Espen og Anders 
- Budsjett: Jonny 
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- Gruppeledermandat: Alex og Ben Erik 

Ferdige utkast til dokumenter fremlegges neste styremøte for vedtak. 

Sak 13/21 Dato for neste styremøte 

Det ble foreslått i møtet å avholde styremøte i mai.  

Vedtak: Styremøte 03/21 avholdes mandag 10. mai på Teams.  

Eventuelt: 

Sak 14/21 a) Orientering fra møte i luftomskomiteen 

Jonny Johansen er seksjonens representant i NLFs luftromskomité, og refererte fra saker 
gjennomgått på komitemøte den 8. mars: 

1 Koordineringsmøte med Forsvaret (FUA-RE) for bruk av luftrom i 2021 
Lite relevans for oss. 

2 Ubemannede luftfartøyer / Droner  / U-space 
Korridorer som skal integreres i ukontrollert luftrom og segregeres i kontrollert luftrom. Bemannet 
luftfartøy skal gjøre seg selv synlig i slike områder. Ukjent hvilken teknologi. Frykter segregering utenfor 
kontrollert luftrom også pga. manglende kompetanse hos LT. 

3 ADS-B testprosjekt 
Test-prosjekt i Bodø og på Kjeller. 788MHZ 

4 Ny luftromsforskrift  
Har stoppet i justisdepartementet. Venter til forskrift om BSL G 2-1 er ferdig.  (når skal det opprettes 
LTT? BSL G 4-1) 

5 Trafikkavviklingsproblemer på Jarlsberg 
Lite nytt i denne saken. Holder an til den nye luftromsforskriften er på plass. Forslag fra TO om endrede 
inn og utflygingsprosedyrer. Til fordel for oss. 
 
6 Kontrollert luftrom Oslo/Farris TMA 
Ingen ny info her. Ønsker mer G-luft tilbake. HOPE 

7 Notodden 
Luftrom Notodden. Vil komme en endring. Farris ønsker at TMA skal utvides over  TIZ på NO.  

8 Scandinavian Mountain Airport - Sälen flyplass 
Det har gått greit med tilgjengelige frekvenser.  

9 Luftromskart og datafiler 
N/A 

10 Modellflyging 
- Sarpsborg MFK/NOTAM. Vet ikke effekten av å sende NOTAM. Usikker på om situasjonen hadde vært 
verre hvis vi ikke hadde sendt NOTAM.  
- NOTAM-Instruks oppdatert. Det er sendt ut en sikkerhetsbulletin til samtlige medlemmer som presiserer 
når og hvordan man skal sende NOTAM. I hovedsak sendes det NOTAM ifm. større stevner, 
konkurranser o.l.  
- MYPPR benyttes også av modellfly. Dette gir en mulighet til å innbefatte modellflyaktivitet i lokal 
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briefing. 
- Fagsjef har kontaktet våre klubber for å fremskaffe informasjon om i hvilken grad man benytte fullskala 
flyplasser til sine aktiviteter. God respons med tilbakemelding på lokale rutiner, regler og betingelser for 
våre operasjoner. 
- Hendelse, Fyresdal - beklageligvis ingen respons fra operatør (OSM) eller LT etter rapportert hendelse. 
Modellflyseksjonen har behandlet saken i fagutvalget og styret. Dette er gjort i trå med vårt eget 
styringssystem - Modellflyhåndboken. Saken følges opp av modellflyseksjonen. 
- Registrering ble utsatt for NLF medlemmer. Fra og med 1.1.21 ble det innført krav om registrering av 
droner og modellfly. Etter mye diskusjon med Luftfartstilsynet (LT)samt samferdselsdepartementet ble 
det i februar gitt tilbakemelding fra LT om at NLF medlemmer inntil videre kan fortsette å fly som før. 
Denne saken har skapt mye frustrasjon i modellfly-og dronemiljøet. 
- Sandnessjøen. Modellflyklubben opplevde i stor grad at de ikke fikk tillatelse til å benytte sin egen 
stripe til egen aktivitet. Området lå nær Sandnessjøen flyplass, noe som førte til at Lufttrafikktjenesten 
mente de ville være til hinder for annen trafikk samt at de ikke ville være i stand til å holde kontroll på slik 
aktivitet. Det ordnet seg veldig bra til slutt etter at vi fikk til dialog med Avinor fagsjef og lokal flyplassjef. 
Aktiviteten er gjenopptatt. 
- Avinor Flysikring ruller ganske snart ut sin egen drone APP - NINOXDRONE. Dette systemet vil skape 
en større oversikt over pågående flyging ved at operatør selv registrerer sin aktivitet. Informasjonen vil 
gjøres tilgjengelig for Lufttrafikktjenesten.  
- Modellfly bør se på behov for radiotelefonikurs siden vi etter 1.1.21 er å betrakte som luftfartøy etter 
SERA. Det kan komme oftere krav til bruk av radio ved operasjoner på bemannede flyplasser. 

Protokoller fra komitemøtene publiseres her: https://nlf.no/info/luftromskomiteen  

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning. 

Sak 14/21 b) Behandling av klagesak i NLFs appellutvalg 

NLFs appellutvalg har mottatt klage på vedtak om landslagsuttak og habilitet, med referanse til sak 
02/21. Appellutvalget ønsket svar fra styret om vedtaket opprettholdes, slik at de kan behandle 
klagen. Styret diskuterte om dette var riktig vedtak for appellutvalget å behandle, og konkluderte 
med at det er det ikke. Det er sak 38/20 a) som var behandlingen av klagen på landslagsuttak. Sak 
02/21 var behandling av klage på uttaksbestemmelser fra Cirrus RC klubb. Videre har klager sent 
dokumenter til appellutvalget som ikke er forelagt styret, herunder en klage til NIF vedr. habilitet. 

Vedtak: Styret opprettholder tidligere vedtak i sak 38/20 fra november 2020, og Sak 02/21. 
Seksjonsleder meddeler dette til appellutvalget, og oversender til utvalget den dokumentasjon styret 
har behandlet, herunder gruppelederes mandat samt vedtaket i sak 16/20 om utvidet mulighet for 
bruk av skjønn.  

 
Møtet hevet kl 20:15. 
 

Jon Gunnar Wold, referent. 


