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Protokoll 

Styremøte Modellflyseksjonen – møte 4/2019 

STED: NLF, Møllergata 39, Oslo 

TID: onsdag 17. september 17:00 – 20:00 

Deltakere: 

Leder: Espen Bakke 

Nestleder: Anders Holt Jacobsen 

Styremedlem: Ben-Erik Ness 

Styremedlem: Alexander Hicks 

Styremedlem: Jonny Rinde Johansen 

Meldt forfall: Morten Birkelid (vara) 

 

Fra NLF: Jon Gunnar Wold 

Til sak 33/19: Pål Anthonisen, gruppeleder skala 

 

Saksliste 

33/19 VM skala 2020 

Leder for VM skala 2020 Pål Anthonisen fortalte om status på arbeidet mot skala-VM 2020 og svarte 

på spørsmål fra styret. Arbeidet går planmessig, og frist for «preliminary» påmelding for alle lagene 

vil være 31. januar 2020. Arbeidet følges opp. Økonomien er under kontroll, og det ikke er noen 

forpliktende kostnader før inntekter er sikret. 

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning. VM-brosjyren sendes ut til styrets medlemmer 

sammen med denne protokollen. 

34/19 Saker fra luftsportstyrets møte 

Modellflyseksjonens leder Espen Bakke er fullverdig medlem i Luftsportstyret, og rapporterte om om 

saker fra Luftsportstyrets møte av særlig interesse for Modellflystyret. Protokollen fra forrige måte i 

Luftsportstyret ble gjennomgått.  

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning.  

35/19 Medlemstall og økonomi 

Medlemmer: Oversikt over antall medlemmer og antall betalte kontingenter viser noe svakere 

utvikling i antall betalte kontingenter siden forrige rapport, men fortsatt høyere enn fjoråret. Det er 

noe usikkerhet knyttet til betalte medlemmer i luftsportgrupper tilhørende fleridrettslag, så tallene 

kan vise ca. 50 færre medlemmer enn de som faktisk har betalt. Det er ingen endring i antall klubber 

siden forrige møte. 

Økonomi: Overgang til Onestop reporting-systemet er ferdig, og føring av poster pr 31. august er 

oppdatert. Utsendt økonomirapport viste påløpte kostnader og inntekter siden forrige rapport, samt 
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inntekter/utgifter hittil i år opp mot årsbudsjett. Alle de større inntektspostene (Ungdomsmidler, 

rammetilskudd og kontingent) er ført, og dette gir forutsigbarhet ut året. Kontingentinntekt er ajour 

til og med 31/7. Det er ingen uforutsette kostnader. Kostnader til konkurransestøtte er ikke utregnet, 

da disse vil bli behandlet på neste styremøte. 

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning 

36/19 Kongepokal 2020 

NLF søker hvert år om 2 kongepokaler fra NIF. Disse går på rotasjon blant seksjonene, slik at 

Modellfly har 1 kongepokal hvert 3. år. H.M. Kongens pokal kan deles ut i offisielle NM-klasser med 

flere enn 15 deltakere. Modellseksjonen har mange NM-klasser, men det er kun F3F seilfly, F3J 

seilfly, F3A akro motorfly og F3U droneracing som ifølge årets resultatlister realistisk klarer å oppnå 

forutsetningene med antall deltakere. Styret behandlet saken pr. sirkulasjon. Vedtak ble fattet 9. 

september. 

Vedtak: (protokollering av sirkulasjonsvedtak):  H.M. Kongens pokal settes opp i NM F3U Droneracing 

som 1. prioritet, med NM F3A som 2. prioritet. 

37/19 Sikkerhet og status modellflyhåndboka 

Fagutvalget har behandlet noen innkomne rapporter. Det er gledelig at folk rapporterer. Det har 

vært behandlet en forsikringssak (totalt 2 i år). Ingen personskader eller alvorlige hendelser.   

Videre er det behandlet en rapport om en pilot som skal ha fløyet modellfly på treff i beruset 

tilstand. Fagutvalget har i samråd med klubbens leder utstedt en advarsel om tilbakekalling av 

kompetansebevis ved evt. ny forseelse.  

Modellflyhåndboka: Det vises til sak 25/19 fra forrige styremøte. Endelig godkjenning av 

Modellflyhåndboka, og dermed endelig oppdatering av det som blir versjon 1.4 er utsatt igjen, og iht. 

Luftfartstilsynets nye vedtak er versjon 1.3s midlertidige godkjenning forlenget til 30. september. 

(Vedlegg 03). Det er i hovedsak bestemmelser for BLOS-flyging (utenfor synsvidde og uten spotter) 

som Luftfartstilsynet ikke har bestemt. Fagutvalget fikk mandat av styret til å svare LT, og svarte ut 

alle spørsmål i juni 2019 (Vedlegg 04). 

EASA: Oppsummering av arbeidet som førte fram til nytt europeisk regelverk er skrevet av EMFU-

president Dave Phipps. Regelverket ble vedtatt i sommer, og trer i kraft i Norge neste år. Rapporten 

fra Dave er i vedlegg 05, side 2. EMFU har i august besvart en EASA-høring ang. U-space på vegne av 

medlemsstatene, og EASA har startet arbeid med «standard scenarios» som tillegg til det vedtatte 

regelverket, som er ventet å gi føringer for drone- og modellflyging i Europa. Det jobbes med å få til 

et EMFU fagmøte i Friedrichshafen i november for å diskutere dette. 

Vedtak: Informasjon om behandling av innsendte rapporter bør publiseres i medlemsbladet, for å vise 

hvordan de kommer til nytte. Rapportering av hendelser skal være tema på klubbledermøtet 2020. 

Fagutvalget inviterer til møte med LT for å sørge for at versjon 1.4 av håndboka blir godkjent. Jon 

Gunnar og Espen stiller på EMFU-møtet i Friedrichshafen i november.  
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38/19 Seksjonens tillitsvalgte og verv i NLFs sentrale komiteer 

Seksjonen har i dag representanter i FAI, samt i NLFs sentrale anleggskomité og NLFs luftromskomité. 

NLFs ungdomskomité har blitt etablert, og seksjonen representeres her ved Morten Birkelid. De 

tillitsvalgte skal oppnevnes for perioder av 24 måneder om gangen, gjeldende fra årsskiftet etter 

avholdt luftsportsting. Det sikrer god overlapp mellom tillitsvalgte og nytt styre, som da har god tid til 

å bli kjent med sine representanter.  FAI-representantene ønsker å fortsette. I luftromskomiteen har 

Rolf Meum takket ja til å bli avløst, og Jonny Johansen har sagt seg villig til å påta seg vervet videre. I 

anleggskomiteen har seksjonen vært representert ved Morten Haave fra Cirrus. Han har takket nei til 

å fortsette. Videre har NLF ambisjoner om å opprette en sentral sikkerhetskomité, og et 

jentenettverk. Målsetningen er å vedta mandatet til de to sistnevnte komiteer på Luftsportstyrets 

møte 30. november. NLF sentralt ønsker at seksjonen er representert i alle tre sentrale komiteer 

samt jentenettverket, og det oppfordres til å rapportere disse til generalsekretær innen 15. 

november.  

Vedtak:  

FAI: Narve Jensen, delegat (re-nomineres for to år). Tom Erik Sørensen re-nomineres som vara. 

Luftromskomite: Jonny Johansen nomineres for to år.  

Anleggskomité: Styret og fagkontakt arbeider med å rekruttere kandidat til denne rollen. 

NLFs jentenettverk og sikkerhetskomité: Styret vil vurdere kandidater når mandatene for disse 

foreligger. 

39/19 Antidopingarbeid i seksjonen 

NLF er godkjent av Antidoping Norge som «Rent særforbund». En forutsetning for å beholde denne 

godkjenningen er at ved årlig revisjon har forbundet gjennomført de tiltak vi selv har pålagt oss i vår 

handlingsplan for forebyggende dopingarbeid. Ifølge denne planen, som finnes på 

nlf.no/info/antidoping, skal Seksjonsstyret «ha god kunnskap om NLFs antidopingplan og ha det 

overordnede ansvaret for at planen følges opp i seksjonens aktiviteter og konkurranser». De 

konkrete tiltakene styret må gjennomføre er: 

 Sørge for at NLFs antidopingplan og beredskapsplan for dopingsaker er kjent for alle 

medlemmer og varamedlemmer i styret, og at alle har gjennomført Ren utøver 

 Informere sportslig støtteapparat om antidoping i seksjonens konkurranser 

 Oppfordre til å rapportere om doping eller mistanke om doping 

 Informere om Rent særforbund og rent idrettslag på seksjonsmøte og ledermøte  

 Oppdatere seksjonens konkurransereglement med referanse til NLFs antidopingplan og 

beredskapsplan for dopingsaker 

Vedtak: De styremedlemmer som ikke har gjennomført Ren utøver gjør det så fort som mulig, og 

bekrefter til Jon Gunnar når det er utført. Jon Gunnar sørger for jevnlig informasjon til seksjonens 

gruppeledere. Styret vil informere om antidopingarbeid og Rent idrettslag på klubbledermøtet i 2020. 

40/19 Klubbledermøte 2020 

I det året det ikke avholdes seksjonsmøte og Luftsportsting bør seksjonsstyrene innkalle klubbenes 

ledere eller annen utpekt representant til klubbledermøte. Det er en fordel å bestemme dato og sted 

nå slik at vi kan sjekke hotellpriser. Innhold vil bli en sak på november-møtet.  
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Vedtak: Klubbledermøtet avholdes lørdag 29. februar på Gardermoen. Fredag kveld 28. februar 

avholdes styremøte og felles middag for styrets medlemmer og vara. 

 

41/19 Instruktør-eksaminator modellfly 

Instruktør-eksaminator er håndplukkede personer med tilknytning til NLF og/eller modellflyseksjonen 

som er godkjent av Modellflystyret og fagsjef til å holde kurs for nye instruktører.  Pr. i dag er dette 

Gudmund Malones, Tom Brien, Ove Grafsrønningen og Jon Gunnar Wold. Tidligere eksaminator Egil 

Roland er ikke lengre aktiv. Tidligere fagsjef i Motorflyseksjonen og nå konsulent for NLF har tilbudt 

seg å holde instruktørkurs i forbindelse med NLFs store seminarhelg 2. – 3. november. Santi er en 

erfaren instruktør for motorfly og jobber som instruktør hos Luftfartsskolen. Han er droneoperatør 

og modellflyger med instruktørbevis. Santi bistod med gjennomføring av instruktørkurset på 

Rakkestad i 2016. 

Vedtak: Santiago Amengual godkjennes som instruktør-eksaminator. 

42/19 Informasjon fra NLF 

Jon Gunnar Wold orienterer om pågående saker i NLF og seksjonen: 

 MI og Flynytt skifter trykkeri fra utgave 5, til Polinor i Drammen. 

 Flynytt og NLF.no skifter publiseringsløsning fra Drupal til norskutviklede Labrador.  

Fallskjermseksjonens medlemsblad Fritt Fall blir hel-digital, og skal benytte samme løsning.  

 Sørlandets RC modellflyklubb og Mjøsa modellflyklubb er i ferd med å realisere 

spillemiddelprosjekter, med henholdsvis utvidelse av modellflyplass på Freds myr og 

anleggelse av en stor modellflyplass på Almseteren i Oppland. 

 Luftfartstilsynet har henvendt seg til oss vedr. tilfeller av ulovlig droneflyging, men det har 

hittil ikke skjedd at vedkommende som er i søkelyset har vært medlem hos oss, eller at 

flygingen har foregått i regi av klubb. 

 NM F3K ble avlyst grunnet få deltakere. Øvrige NM har gått som normalt, F3J er ikke avholdt 
enda.  

 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. Dag Larsen mottok sin sølvmedalje fra FAI verdenscup 2018 under en seremoni på 
Luftsportsuka. Det er store forventninger til disse to på VM i California i oktober. 

 Ola Fremming kom til semifinalen i VM i F3A i Italia, og endte på 30. plass av 115 deltakere. 
Tom Erik Sørensen fra Malvik MFK dømte mesterskapet, også finalen. 

 Junior Matias Thommessen fra MFK Vingen deltok som senior på årets VM i F3J seilfly og 
kom til finalen, bare 15 år gammel. Han fikk full score i 3 av finaleomgangene og endte på 9. 
plass. 

 Bjørn Thorsteinsen fra Kongsvinger MFK mottok NLFs gullnål for sin innsats som ildsjel i 
klubben siden 1993. Gullnåla ble utdelt under Luftsportsuka av visepresident Mariann 
Brattland. 

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning 

Det ble ikke tatt opp saker under eventuelt. 

Neste styremøte avholdes tirsdag 12. november. 


