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Referat styremøte Modellflyseksjonen 

Sted: NLFs lokaler i Møllergata 39. 

Tid: Tirsdag 12. september 2017 kl. 17:00.  

Deltakere: 

Espen Bakke 

Haagen Valanes (på skype) 

Per Holmen 

Vara: Ole Andreas Christensen 

Fra NLF: Jon Gunnar Wold 

Vara Ole Andreas deltok fordi Anders Holt Jacobsen og John Ole Hollenstein meldte frafall grunnet 

jobb.  

 

Saksliste 

21/17 Rapporterte hendelser i Sarpsborg og merking av modellflyplasser 

Sarpsborg MFK har i sommer blitt overfløyet av full-size fly ved 3 ulike anledninger. Klubben, fagsjef 

og NLF luftromskonsulent Gunnar Aarø har jobbet med saken. Fagsjef presenterte saken og mulige 

løsninger for styret. 

Vedtak: NLF v/fagkontakt oppretter et kart over klubbenes modellflyplasser, hvor klubbene plotter sin 

plass. NLF tar ansvar for å vedlikeholde kartet, og arbeider for å få henvist til kartet i relevante 

publikasjoner som for eksempel VFR guide Norway som utgis av Luftfartstilsynet. 

22/17 Modellflyhåndboka, norsk forskrift og status EASA-regelverk 

Luftfartstilsynet ønsker å avvente en evt. norsk modellflyforskrift til det endelige EASA-forslaget 

foreligger. Fagsjef orienterte om status, hvor EASAs endelige regelverksutkast er ventet å komme 

tidligst om 6 måneder, og tidsplan for innføring avhenger av den parallelle lovgivningsprosessen med 

ny basisforordning. 

Vedtak: Eksisterende versjon av håndboka oppdateres for å korrigere skrivefeil og formuleringer, uten 

å lage ny versjon. SU vurderer endringer i bestemmelser som følge av enten EASA-regler eller 

endringer i norsk forskrift. Ny versjon skal forelegges styret. 

23/17 Bruk av telemetri i konkurranser 
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Styreleder fremla saken ang. bruk av telemetriutstyr i konkurranser. Det vises til oppsummering av 

saken sendt på sirkulasjon i styret tidligere i sommer. Det er usikkert om det er tillatt å ha telemetri 

ombord utover batterispenning og signalstyrke. Det er potensielt enkelt å jukse. 

Vedtak: Bruk av telemetri/sensorer i konkurranser meldes inn som sak på Nordisk møte i Stockholm. 

Jon Gunnar undersøker med tekniske delegerte i CIAM-komiteene om prosesser for regelendringer. 

Saken tas opp til ny vurdering på neste møte. 

24/17 Rutiner for godkjenning/oppnevnelse av FAI-dommere, samt opprettholdelse av rettighet 

Det har blitt stilt spørsmål ved nominasjonsprosessen for FAI-dommere, samt «Technical Experts» 

(TE). Pr i dag er det fagsjef som melder inn nye navn til FAI på bakgrunn av forespørsel fra 

gruppeleder i den aktuelle klassen, men det finnes ingen formelle krav for hva som skal til for å 

opprettholde slik status. Et notat ble utsendt i forkant av møtet. 

 Nye FAI-regler fra i år er at alle navn står på listen til de selv aktivt meldes ut av NLF. Styret bør ta 

stilling til: 

a) Oppnevnelse – hva kreves, og hvem skal oppnevne? 

b) Hva skal til for å opprettholde?  

c) Hvem kan be om at navn strykes fra listen? 

Vedtak: 

a) NLF oppnevner evt. nye dommere og TE på bakgrunn av anbefaling fra gruppeleder, som i dag. 

b) Styret forventer at dommere med internasjonal erfaring må stille opp i nasjonale mesterskap for å 

sørge for verdifull kompetanseoverføring til nasjonale dommere, og heve kvaliteten på norske 

mesterskap, primært NM. 

c) Gruppeleder i den enkelte klasse sender forespørsel til NLF, med begrunnelse. 

25/17 Seksjonshederstegn 

NLF sitter med et seksjonshederstegn som det ikke har vært mulig å utdele.  

Vedtak: Hederstegnet returneres til komiteen med begrunnelse om hvorfor det ikke har blitt utdelt, 

og med spørsmål om hva de ønsker å gjøre med saken. 

26/17 Status handlingsplan 

Alle punkter på handlingsplanen ble gjennomgått i detalj, hvor hver enkelt rapporterte status. Et par 

saker ble oppdatert, andre videreført på listen og ferdige saker ble fjernet.  

Vedtak: Oppdatert versjon av handlingsplanen publiseres på nlf.no. 
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27/17 Protokollering av sirkulasjonsvedtak 

Styret vedtok pr. e-post sirkulasjon å re-nominere Narve Jensen som seksjonens delegat til FAIs 

CIAM-komité, med Tom Erik Sørensen som Alternate Delegate.  

Vedtak: Vedtaket protokolleres. 

28/17 Orienteringssaker 

a) Rapport fra ungdomsutvalget 

Fremlegges i møtet. Rapporten er vedlagt protokollen. 

b) NLF som rent særforbund 

Fagkontakt informerte om Rent Særforbund og Ren utøver. NLFs plan for forebyggende 

antidopingarbeid og beredskapsplan for dopingsaker er nå uformelt godkjent av Antidoping Norge, 

formell godkjenning som rent særforbund vil foreligge senere denne høsten. Seksjonsstyret har et 

særlig ansvar for at alle seksjonens aktiviteter foregår iht. NLFs Antidopingpolicy og NIFs lov vedr. 

doping.  I tillegg skal styret ha god kjennskap til innholdet i NLFs antidopingdokumenter. Disse finnes 

på nlf.no/info/antidoping. Her bør hvert enkelt styremedlem sette seg inn i planenes innhold, 

spesielt seksjonsstyrets ansvar og regler for medisinsk fritak. Alle styremedlemmer skal gjennomføre 

e-læringskurset Ren utøver som finnes på www.renutover.no så snart som mulig. Seksjonsstyret må 

informere sine klubber om Rent idrettslag, Ren utøver og antidoping som eget punkt på kommende 

klubbledermøte. 

c) Medlemstall og økonomi 

Rapport medlemstall og økonomi ble gjennomgått.  

Økonomi er oppdatert pr. juli. Rapport for juli viser at regnskap ligger ca. 200.000 foran samme 

periode i 2016. Enkelte poster som Rammetilskudd skal flyttes til korrekt prosjekt, slik at det 

stemmer overens med prosjektet inntekten er budsjettert på. Resultat på årets Seksjonsårsmøte ble 

meget positivt. Inntekter fra Interpress for løssalg av MI ligger erfaringsmessig ca. 6 måneder etter 

bladenes returdato. For 2017 er ingen inntekter for løssalg bokført pr. september, men det er 

forventet at de fleste utgivelsene gjøres opp innen regnskapet for 2017 avsluttes, slik som i 2016. 

Medlemstall: Den lille veksten som har vært senere år har flatet ut og medlemstall er nå stabilt. 

Antall eldre medlemmer øker, på lik linje med foregående år. NLF mottar daglige forespørsler fra 

dronepiloter vedr. forsikring, men få av dem ender med å melde seg inn.  

d) Status klubber 

Orstad MFK vil trolig bli oppløst. Fagsjef orienterte om status på andre klubber og grupperinger som 

NLF er i kontakt med hvor klubben ikke er medlem, eller det er en gruppering som vurderer å melde 

seg inn. Siden sist har det vært kontakt med alle klubber på lista, men foreløpig har ingen startet 

http://www.renutover.no/
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prosess med innmelding. Fagkontakt oppfølger samtlige. Per Holmen tipset om droneracing på 

Ekebergsletta, og vil ta kontakt med miljøet der igjen.  

Vedtak: Orienteringene tas til etterretning. Nestleder og fagkontakt følger opp økonomi før neste 

møte. 

29/17 Eventuelt 

29/17 a) Deltakelse på Nordisk møte 

Deltakelse fra NLF på årets nordiske møte ble diskutert. 

Vedtak: Årets møte avholdes fredag – lørdag 27. – 28. oktober på Arlanda. Arrangørland dekker 

møtekostnader. Haagen Valanes stiller fra Norge, sammen med én person fra styret som avgjøres 

senere. 

29/17 b) Konkurransestøtte 2017 

Utkast til utregning ble gjennomgått. For nye medlemmer av styret foretok fagkontakt og nestleder 

en gjennomgang av prinsippene rundt utregning av støtte slik de er nedfelt i seksjonens 

konkurransereglement som er vedtatt av Seksjonsårsmøtet. 

Vedtak: Utregning for konkurransestøtte for 2017 vedtas, med støttebeløp kr. 1865,-.  

Beløp under 100 utbetales/innkreves ikke. 

29/17 c) Budsjett utenlandsreiser 

Budsjettet er overskredet for i år, grunnet flere uforutsette og viktige møter i forbindelse med 

stiftelse av EMFU, møte med EASA, og behovet for å sende nøkkelperson til FAI CIAM vårmøte for å 

sikre Norge VM 2020. Norge ønsker å delta på CIAMs høstmøte, Nordisk møte, og i tillegg er det 

ønskelig å sende en person til Sveits i oktober for å motta FAI-hederstegn. 

Vedtak: Seksjonen vil dekke flyreise og opphold med inntil 2 hotelldøgn for mottaker av et spesielt 

FAI-hederstegn. Narve Jensen deltar på CIAM-møtet 8. 9. desember. Norge deltar på Nordisk møte 

som planlagt iht. sak 29/17 a). Underskuddet på utenlandsreiser vil delvis dekkes av et positivt 

resultat på årets Seksjonsårsmøte. 

29/17 d) MI-status og status arbeid i Luftsportstyret 

MI utgjør en stor andel av seksjonens budsjett, og en budsjettoverskridelse kan få store konsekvenser. 

Ulike rapporteringstiltak ble diskutert. Det ble også diskutert behovet for å få vite litt om hva som 

skjer i Luftsportstyret i NLF. 
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Vedtak: Det er ønskelig at det leveres en egen statusrapport for MI, samt en oppdatering om 

styrearbeidet i Luftsportstyret som orienteringssak på hvert møte.  

Møtet hevet kl. 20:15 
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Vedlegg: Rappport fra ungdomsutvalget 
 

Fra: John Ole Hollenstein v/ Ungdomsutvalget 
Rapport til seksjonsmøte: Modellfly 05.09.2017 

Rapport om virksomhet i utvalget siden forrige seksjonsstyremøte, om pågående saker og om planlagte 
aktiviteter.  

 

1 SIKKERHET  
Tiltak av mer langsiktige karakter innen sikkerhetsarbeidet. 

N/A 
 
 

 

2 MØTER, KURS OG SAMLINGER/ARRANGEMENTER 
Lokale, regionale, nasjonale eller internasjonale møter, kurs og samlinger i regi av seksjonen eller som 
seksjonen har deltatt på, eller planlegger å arrangere/delta på. 

Unge Ørner 2017/LSU17: Ungdomsutvalget var representert med 3 representanter under LSU. 
Bidro under STAB/CREW. Bra deltagelse og besøkende av barn/ungdom under LSU.  
Ungdomsutvalget og NLF hadde besøk fra Young Pilots under LSU. Vi fortsetter de gode 
samarbeidet.  
 
Møte i Ungdomsutvalget 16.06: Avholdt på Ole Reistad Senter under Luftsportsuka 2017. Young 
Pilots deltok som observatør under møte, for å få et innblikk i hvordan UU arbeider.  
 
Sola Airshow Sola 10-11.juni 2017.  Ungdomsutvalget deltok med 2 representanter + en frivillig 
ungdom fra NLF på stand. 
 
Fotokonkurranse: Ble lansert i midten av mai 2017, hvor premie var opphold/mat/deltakeravgift 
på Luftsportsuka. 2 vinnere ble valgt, og konkurransen avsluttet 31. mai. Målet var at ungdommer 
aktivt kommer seg ut og tar fine bilder som fronter ungdom i luftsport.  
 
Sosial Samling: Planlagt å arrangere Sosial Samling i Bodø regionen i November. Aktivitet og 
tidspunkt ikke satt i skrivende stund. Det jobbes med.  
 
Møte i Ungdomsutvalget: Planlagt å arrangere møte i Ungdomsutvalget samme helg som det 
arrangeres Sosial Samling. Planlegging av høst og vinter 2017.  
 
Telemark Airshow: Espen Bakketun (fotograf) og Silje (hjelper) bidro NLF under stand på Telemark 
Airshow søndag 03. september 
 
Rekruttering: Vi ønsker å gjøre Ungdomsutvalget større slik at vi får et større nedslagsfelt i landet. 
Enkelt forklart ønsker vi at hver klubb i en seksjon har en ungdomskontakt som har kontakt med 
Ungdomsutvalget gjennom ungdomsrepresentanten i den respektive seksjonen. Vi ser på dette 
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som nødvendig, fordi Ungdomsutvalget har å styrke rekruttering og øke ungdomsaktiviteter som 
sine oppgaver. 
 
 

 

3 KONKURRANSER / IDRETTSSATSING 

N/A 

 

 

 

4 SAKER 
Status i viktige saker som seksjonsstyret har under arbeid eller saker som er avsluttet. 

Skandinavisk samarbeid: Samarbeidet mellom svenske Young Pilots og Ungdomsutvalget 
fortsetter utover høsten 2017. Ungdomsutvalget har hatt problemer med å finne medlemmer som 
vil delta på arrangementer i Sverige.  
 
Ungdomsutvalget er invitert til Young Pilots grunnutdanning av piloter den 7-8.oktober og/eller 
18-19.november.  
 
 

 
 

5 ANDRE FORHOLD 
 

Engasjement: Det ser ut til at medlemmene i Ungdomsutvalget er mer engasjert enn før. 
Aktivitetsnivået innad i utvalget har vert noe dårlig gjennom sommeren, forståelig da de fleste er 
på ferie.  
 
 
 
 
  

 


