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1 Innledende bestemmelser
Myndighet og virkeområde
Norges Luftsportforbund (NLF) tilsluttet Norges Idrettsforbund (NIF) og Fédération
Aéronautique International (FAI) og er det eneste organ i Norge som kan fastsette
nasjonale bestemmelser for konkurranser og rekorder for de luftsportsgrener
forbundet organiserer.
De enkelte luftsportsgrener er organisert i seksjoner. Seksjonene er i henhold til dette
reglement gitt fullmakt til å fastsette mer detaljerte bestemmelser for de respektive
grener så lenge de ikke er i konflikt med disse felles bestemmelsene.
Alle konkurranser arrangert av et organisasjonsledd tilsluttet NLF skal følge
internasjonale konkurranseregler fastsatt av FAI, med eventuelle nasjonale
tilpassinger godkjent av angjeldende NLF-seksjon.

1.2 Luftsportsgrener og disipliner/klasser
1.2.1 Luftsportsgrener
NLF organiserer følgende luftsportsgrener. Tabellen viser sammenhengen mellom
NLFs organisering av grenene og FAIs klasser og regelverk (Sporting Codes).
Luftsportsgren
(NLF-seksjon)

FAI klasse
Bokstav
Beskrivelse

FAI
Sporting
Code
1

FAI
kommisjon

Ballong

A

Free Balloons

Fallskjerm

G

Parachutes

5

IPC

Hangglider,
paraglider og
speedglider
Mikrofly

O

Hang Gliders
Paragliders

7

CIVL

R

Microlight Aircraft

10

CIMA

Modellfly

F

Aeromodels

4

CIAM

Motorfly

C

2
6

GAC
CIVA

Seilfly

D

Aeroplanes
Aeroplanes – aerobatics
Gliders – aerobatics
Gliders
Motor Gliders

3

IGC

DM

CIA

1.2.2 Disipliner
Disipliner innen den enkelte luftsportsgren skal i utgangspunktet være lik med de
disipliner som er beskrevet i angjeldende FAI Sporting Code.
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Den enkelte seksjon fastsetter nasjonale bestemmelser for respektive disipliner innen
sin luftsportsgren som det avholdes konkurranser i.
Nye disipliner, som er under utvikling, kan den enkelte seksjon utarbeide
bestemmelser for å avholde konkurranser i.

1.2.3 Klasser
Innen hver enkelt disiplin kan det være aldersbestemte klasser, klasser for kjønn,
rekrutteringsklasse etc. i henhold til bestemmelser fastsatt av angjeldende seksjon.

1.3 Terminlister
Den enkelte seksjon fastsetter bestemmelser for godkjenning av konkurranser som
skal på terminlisten og publiserer terminlisten. Terminlisten skal bekjentgjøres på
Internett og for øvrig på den måte seksjonen bestemmer. Godkjenning av
Norgesmesterskap er underlagt særegne bestemmelser (Jfr. Punkt 2.4).

1.4 Medlemskap og FAI sportslisens
For å kunne delta i en konkurranse, oppført på den godkjente terminlisten og
arrangert av et organisasjonsledd innen NLF, kreves det at deltakeren er medlem i
en klubb tilsluttet NLF.
For å delta i NM og internasjonale mesterskap kreves FAI Sportslisens, som
forutsetter gjennomført Antidoping Norges Ren utøver e-kurs.
Deltakere med fast bosted i et annet land enn Norge kan delta i konkurranser
arrangert av et organisasjonsledd innen NLF dersom vedkommende er medlem av et
annet lands organisasjon som er tilsluttet FAI og har FAI sportslisens utstedt av
denne organisasjonen.

1.5 Konkurranseforbud
NLF, tilsluttede klubber og medlemmer av tilsluttede klubber er underlagt
bestemmelsene i NIFs Lov § 14-3.

2 Norgesmesterskap (NM)
2.1 Innledning
Norgesmesterskap (NM) kan kun avholdes i disipliner som har godkjente FAI
konkurranseregler og som inngår i FAIs konkurranseprogram.
Den enkelte seksjon bestemmer hvilke disipliner og klasser det skal arrangeres NM i
innen deres luftsportsgren. Når en seksjon godkjenner en ny disiplin/klasse som NMdisiplin/klasse skal dette rapporteres til forbundsstyret, med begrunnelse.
Liste over godkjente NM-disipliner/klasser følger som bilag A til reglementet.

2.2 Krav til nasjonalitet
For å delta i NM kreves det norsk statsborgerskap.
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Utenlandske statsborgere kan delta i NM og få tittelen norsk mester dersom
vedkommende har vært bosatt i Norge i minst tre (3) år og ikke har deltatt i et annet
lands nasjonale mesterskap eller representert et annet land i internasjonale
mesterskap i samme periode.
Et NM-arrangement kan være åpent for deltakelse av andre enn de som tilfredsstiller
kravene i første og annet ledd, men det er kun de som tilfredsstiller kravene som
teller på resultatlisten for NM.
Barn til og med det året det fyller 12 år kan ikke delta i mesterskap som NM, EM, VM
og tilsvarende.

2.3 Deltakelse og klubbtilhørighet
Alle som tilfredsstiller kravene til medlemskap og lisens (Jfr. pkt. 1.4), kravene til
nasjonalitet (Jfr. pkt. 2.2) og eventuelle kompetanse og ferdighetskrav fastsatt i
konkurransereglene eller av seksjonen, har rett til å delta i NM.
I lagkonkurranser må alle deltakerne på et lag være medlemmer i en og samme
klubb.
Ved påmelding skal det opplyses hvilken klubb deltakeren/laget representerer.
For at et tillyst NM skal anses som et gjennomført og godkjent NM kreves det at
minimum fem (5) deltakere i individuelle disipliner og tre (3) lag i lag-disipliner har
gjennomført konkurransen i henhold til fastsatte konkurranseregler for angjeldende
disiplin.

2.4 Godkjenning av NM arrangør/sted/dato
Den enkelte seksjon fastsetter bestemmelser for søknadsprosedyrer og godkjenning
av arrangør, sted og dato for mesterskapet.
Arrangør, sted og dato bør være fastsatt og ført opp på terminlisten minimum seks
måneder før mesterskapet avholdes og fortrinnsvis innen 1. januar i det året
mesterskapet gjelder for. NM skal bekjentgjøres på en slik måte at alle som
tilfredsstiller kravene til deltakelse (j.fr. pkt. 2.3) bør kunne bli gjort kjent med dette i
god tid før mesterskapet avholdes.

2.5 Jury
Alle NM skal ha oppnevnt en Jury.
Juryens sammensetning skal være i henhold til bestemmelser fastsatt i
vedkommende gren eller disiplins regelverk, dersom beskrevet der. Juryen bør bestå
av minimum tre (3) personer med god innsikt i vedkommende disiplin.
Juryen skal, i tillegg til de oppgaver som er fastsatt i konkurranseregelverket, påse:
- at mesterskapet som arrangement holder en akseptabel kvalitet,
- at prestasjonene utført av deltakere som skal premieres er av akseptabel
kvalitet.
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2.6 NM-medaljer
Ved alle NM utdeles NLFs gullmedalje til vinneren i hver disiplin/klasse, sølvmedalje
til nr. 2 og bronsemedalje til nr. 3. Medaljene bekostes og leveres av forbundet.
Juryen skal forvisse seg om at de prestasjonene medaljekandidatene har utført i
mesterskapet er av en slik kvalitet at de er verdig en medalje. Dette er særlig viktig i
mesterskap hvor antallet deltakere er minimalt. Juryen kan beslutte at det ikke skal
utdeles medaljer dersom kvaliteten ikke er tilfredsstillende.
Overrekkelse av medaljene skal foregå i verdige former innenfor rammen av en
seremoni og bør foreståes av medlem av forbundsstyret eller av person utpekt av
forbundsstyret. Nasjonalsangen bør avspilles i forbindelse med seremonien.
Premiering for øvrig skal skje i henhold til seksjonens og/eller arrangørens
bestemmelser og kostnad.

2.7 H.M. Kongens Pokal
NLF blir av NIF, årlig etter søknad, tildelt to kongepokaler. NLFs styre har fastsatt
retningslinjer for tildeling av H.M. Kongens Pokal. Retningslinjene er vedlagt dette
reglement som bilag B.

2.8 Publisering av resultater
Den enkelte seksjon er ansvarlig for å utarbeide instruks for NM-arrangørene som
sikrer rask og effektiv publisering av resultatlister fra NM.
Resultatene skal snarest mulig, fortrinnsvis samme dag, publiseres på seksjonens
Internett-sider og sendes pressen.

3. Uttak av landslag og internasjonal representasjon
3.1 Myndighet
NLF, ved forbundsstyret, er ansvarlig overfor FAI for å se til at bestemmelsene i FAIs
Sporting Codes (SC) etterleves av våre organisasjonsledd og utøvere. (Jfr. FAI SC
General Section 1.3.1). NLF er den ansvarlige “National Airsport Control (NAC)” i
Norge.

3.2 Uttak av landslag
Seksjonene utarbeider bestemmelser for uttak og stiller prestasjonskrav til utøvere
som skal delta på landslag for disipliner innen sin gren.
Seksjonene bør sikre at deltakere som tas ut til landslag har vist ved sine
prestasjoner den senere tid at de er kvalifisert til å konkurrere på et internasjonalt
nivå. Deltakere som ikke tilfredsstiller kvalifiseringskravene bør ikke gis adgang til
deltakelse, selv om de påtar seg alle kostnadene ved deltakelsen selv.
Det forventes at deltakere på landslag opptrer på en høvisk måte når de
representerer sin idrett, klubb, forbundet og Norge i utlandet. Uhøvisk opptreden bør
diskvalifisere fra senere uttak.
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3.3 Påmelding til internasjonale mesterskap
Alle påmeldinger av lag eller enkeltdeltakere til FAI-godkjente internasjonale
mesterskap og Nordiske mesterskap skal godkjennes av relevant seksjon.
Seksjonene må påse at alle formelle krav om deltakelse som fremkommer i FAIs
Sporting Codes er tilfredsstilt, at frister for påmelding blir fulgt og at betaling av
deltakeravgifter blir foretatt til rett tid.
Skjema for påmelding til et FAI First Category Events (FAI SC General Section 3.5.1)
skal stemples og undertegnes av NLFs generalsekretær eller den han bemyndiger.
Finansiering av deltakelse i internasjonale mesterskap er seksjonenes ansvar.

4. Søknad om å arrangere internasjonale mesterskap.
4.1 Krav om styrebehandling
En seksjon som planlegger å innby til et internasjonalt mesterskap (FAI First
Category Events) skal så tidlig som mulig orientere forbundsstyret om planene.
Før søknaden (”bid”) sendes relevant FAI kommisjon skal saken fremmes for
forbundsstyret for godkjenning. Saksfremstillingen skal innbefatte finansieringsplan
for mesterskapet og en vurdering av den økonomiske risikoen.
Selve søknaden undertegnes av NLFs president, eller den han bemyndiger, og
aktuell seksjonsleder.
Søknader om eller innbydelser til andre internasjonale konkurranser, inkludert
nordisk mesterskap omfattes ikke av denne bestemmelsen. Seksjonen har i slike
tilfeller myndighet til å søke eller innby, forutsatt at det ikke er stor økonomisk risiko
forbundet med arrangementet. Dersom arrangementet medfører stor økonomisk
risiko plikter seksjonsstyret å bringe saken inn for forbundsstyret på forhånd.

5. Doping og bruk av rusmidler
5.1 Doping og dopingkontroll
Alle utøvere av luftsport samt evt. støttepersonell er underlagt NIFs bestemmelser
om doping og dopingkontroll (Jfr. NIFs Lov Kapittel 12) samt FAIs bestemmelser om
doping (https://www.fai.org/anti-doping). Ved brudd på bestemmelsene eller ved
mistanke om doping, skal NLFs Beredskapsplan i dopingsaker følges av alle
tilsluttede organisasjonsledd i NLF. Se www.nlf.no/info/antidoping.

5.2 Misbruk av alkohol og andre rusmidler, samt kontroll
Luftfartsloven (§ 6-11 og § 6-13) har bestemmelser om misbruk av legemidler m.v. og
gjelder for alle som gjør tjeneste ombord i luftfartøy (motorfly, seilfly, mikrofly og
ballonger). Iht. Forskrift om luftfartøy som ikke har fører om bord mv. § 9 gjelder dette
også modellfly.
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Følgende gjelder for all luftsportsutøvelse innen NLF:
Ingen må utøve luftsport når han er påvirket av alkohol (ikke edru) eller annet
berusende eller bedøvende middel eller på grunn av sykdom, legemidler, tretthet
eller lignende årsak er uskikket til å utøve luftsport på betryggende måte. Forbudet
gjelder også inntak av alkohol i et tidsrom av 8 timer før utøvelse begynner. Den som
utøver luftsport, må ikke ha en alkoholkonsentrasjon i blodet som overstiger 0,2
promille.
NLF kan i forbindelse med trening og konkurranser, med bistand fra faglig kvalifisert
organ (NIF, Antidoping Norge, WADA eller medisinsk personell), forestå tester for
alkohol og rusmidler. Slike tester skal foregå i henhold til godkjente rutiner.

6. Dispensasjon
Forbundsstyret kan etter søknad, dispensere fra bestemmelser i dette reglements
punkt 1 – 4, når særlige grunner tilsier det.

7. Barneidrett
Luftsportsaktiviteter og konkurranser for barn til og med det året de fyller 12 år er
underlagt Norges idrettsforbunds barneidrettsbestemmelser, som vedtatt av
Idrettstinget 2015. Jfr.: https://www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/

8. Brudd på bestemmelsene
Ved brudd på bestemmelser i dette reglement kan Norges luftsportforbund iverksette
tiltak som irettesettelse, bortvisning, utelukkelse, tap av poeng/plassering, bøter mv.
iht. kapittel 11 i NIFs lov,
Ved brudd på FAI Sporting Code kan Norges luftsportforbund v/ansvarlig seksjon
melde utøver til FAI for «Unsporting behavior» iht. FAI Sporting Code General
Section kapittel 6, og suspendere utøvers sportslisens for en periode på minst 12
måneder.

SF37-11-4108

Side 8 av 10

NLFs konkurransereglement

Utgave: 1. januar 2020

Bilag A Oversikt NM-disipliner
Følgende NM disipliner/klasser er godkjent pr. 25. juni 2018
Gren

Disiplin/klasse

Fallskjerm
Fallskjerm
Fallskjerm
Fallskjerm
Fallskjerm
Fallskjerm
Fallskjerm
Fallskjerm

Friflyging åpen
Friflyging intermediate
FS-4 formasjon åpen
FS-4 formasjon intermediate
FS-8 formasjon
VFS intermediate
Wingsuit performance
Canopy piloting

Indoor skydiving
Indoor skydiving
Indoor skydiving
Indoor skydiving
Indoor skydiving

FS4 åpen
FS4 intermediate
VFS-4 intermediate
D2W
Freestyle

HPS
HPS

HG klasse 1
HG klasse 1 sport

HPS
HPS
HPS
HPS

PG sportklasse
PG åpen klasse
PG kvinner
PG Akro

Sportsfly

Sportsflyging

Modellfly
Modellfly
Modellfly
Modellfly
Modellfly
Modellfly
Modellfly
Modellfly
Modellfly
Modellfly
Modellfly
Modellfly
Modellfly
Modellfly

F1A friflukt
F1B friflukt
F1H friflukt
F2B linekontroll
F3A R/C motor
F3C R/C helikopter
F3F R/C seil
F3J R/C seil
F3J R/C seil - junior
F3J R/C seil - lag
F3K R/C kasteglidere
F4C skala
F4H skala
F5J seilfly elektromotor

Motorfly

Presisjonsflyging
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Motorfly

Akroflyging

Seilfly
Seilfly
Seilfly
Seilfly
Seilfly

Klubbklasse
HK Standard/15-meter
HK Åpen klasse
Sportsklasse
Akroflyging
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Norges Luftsportforbund
Bilag B NLFs retningslinjer for tildeling av H.M. Kongens Pokal
(Vedtatt 11. november 2016, og gjelder fra 1. januar 2017 - med henvisning til NIFs
”Regler for utdeling av H.M. Kongens Pokal)
Det legges til grunn at NLF hvert år tildeles to pokaler. Seks av forbundets syv
seksjoner arrangerer mesterskap som kan kvalifisere til utdeling av kongepokal. For
å vinne kongepokal skal både NIFs og NLFs forutsetninger oppfylles. Aktivitetene
som fordeles på de to pokalene er:
Pokal A: Modellfly, Seilfly, Motorfly
Pokal B: Fallskjerm, Hang-, para- og speedglider, Mikrofly
1. Hvert år innen 1. desember melder seksjonene som har prioritet på
kongepokal i kommende år hvilket mesterskap pokalen settes opp i. –NLFs
sekretariat melder dette til NIF i h.h.t. ordinær søknadsprosedyre.
2. Den seksjon som har prioriteten på pokal kan også sette opp en prioritet
nummer to. Ved tildeling av kongepokal til vinneren av et mesterskap som ikke
er det primære NM for kongepokal det aktuelle året er dette forutsatt
godkjennelse fra aktuell jury.
3. Alle seksjoner skal utnevne sin representant til jury for Kongepokal.
4. Det settes sammen to forskjellige juryer. En for pokal A og en for pokal B. Det
er samme juryleder i begge, lederen utnevnes av presidentskapet. De øvrige
medlemmene er representanter for aktivitetene som er knyttet til respektiv
pokal.
5. Dersom vinner av kongepokal kåres enten i det primære eller sekundære
mesterskap angjeldende år får juryen ingen arbeidsoppgave utover
avklaringen før sesongstart om seksjonen som har prioritet kan tildele
kongepokal i det eventuelle mesterskapet som er satt opp som sekundært for
kongepokal under forutsetning av at alle formelle krav innfris.
6. Dersom juryen etter avsluttet sesong skal kåre vinneren av kongepokal skal
alle aktuelle NM-vinnere innenfor aktuell gruppe være kandidater, og det er da
utelukkende beste prestasjon etter kriteriene for kongepokal som skal være
avgjørende.
7. Ved stemmelikhet i jury har lederen dobbeltstemme.
8. Kongepokalen skal primært deles ut ved avslutningen av mesterskap.
Kongepokaler som tildeles etter juryavgjørelser blir utdelt senere. Juryen skal
ved beslutning om kongepokalvinner også bestemme tid og sted for
tildelingen.
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