
World Air Games til Dubai 

Den 6. juni ble det signert avtale om at World Air Games 
(WAG) skal avholdes over 12 dager i desember 2015 i Dubai. 
WAG er eneste internasjonale konkurranse hvor samtlige 
luftsportsgrener samles. Les pressemeldingen her.

Luftportsuka 2014 fullbooket

Vi har fylt opp alle overnattingsplassene 
under Luftsportsuka 2014, men det er 
fortsatt muligheter for camping, eller å bo 
på noen av de alternative stedene som vi 
samarbeider med. Alle er velkommen på 
dagsbesøk alle dager. Følg oss på facebook 
og på hjemmesidene til NLF.  Ønsker du/
dere å være med, eller har spørsmål om dette 
arrangementet, ta kontakt med Tom Brien på 
tlf. 48149500, eller tom.brien@nlf.no 

Elverum air rally 15 - 17. august

Et familierally for både mikro- og motorflygere. Arrangementet 
er sosialt, og både piloter og observatører får ny kunnskap og 
god trening. Les mer

Inger Aslaksen er tilbake på plass i sommer

Inger gikk av med pensjon for et år siden, 
men fra 10. juli til 1. august har Inger 
sommerjobb i sin gamle stilling som 
ansvarlig for medlemsservice, hvor hun 
betjener medlemsregister og lisenser i 
ferietiden.

Avtalen for Starmoen er forlenget til år 2060

Ved etableringen av Starmoen som rikssenter 
for seilflyging ble det i 1985 inngått en 40-års 
festeavtale med Elverum Kommune. Da det 
nå kun var ti år igjen av avtaleperioden har 
det blitt fremforhandlet en forlengelse. Det 
er nå tinglyst et tillegg til festeavtalen som 
sikrer NLFs disposisjonsrett på området 
frem til og med 31. desember 2059. 

Dugnad - en veileder

Dugnad sparer klubben for utgifter som ellers måtte vært 
dekket av medlemmene. Frivillig arbeid gjennom dugnad 
er en avgjørende ressurs og er ofte helt nødvendig for 
at medlemmene skal kunne få et godt aktivitetstilbud. 
Dugnadsarbeidet bør oppleves som sosialt, gøy og frivillig, og 
vil da kunne bidra til å styrke fellesskapet i klubben. Norges 
idrettsforbund har laget en flott veileder med informasjon og 
“dugnadsvett” for alle klubbene. Veilederen finner du her.

Årsrapport og regnskap 2013

Forbundsstyret behandlet på møte 14. mai årsberetning og 
regnskap for 2013. Den formelle behandlingen av dokumen-
tene er først på Luftsportstinget 2015, men styrets godkjenning 
er blant annet grunnlag for utbetaling av tilskuddsmidler fra 
Norges Idrettsforbund. NLFs kontrollkomité og revisor har 
også avlagt sine rapporter. Dokumentene finner du her.

Landets største motorflyklubb feirer 100 år med nytt fly

11. juni er det 100 år siden Roald Amundsen tok internasjonalt 
flysertifikat nummer 1 her til lands. Nedre Romerike Flyklubb 
feirer med nytt skolefly, Aquila A-211, som kom til Kjeller fra 
Berlin på dagen 11. juni 2014.
Aquila A-211 er et to-setersfly i komposittmaterialer som gir 
bedre vektmarginer enn klubbens gamle Piper-Tomahawk-
maskiner. Ikke minst er dette viktig for skolevirksomheten. 
Gjennom en bensingjerrig motor synker drivstoffkostnadene 
samtidig som klubben bidrar til et bedre miljø. Naturligvis kan 
flyet gå på blyfri bensin, noe som også øker intervallene mellom 
planlagt vedlikehold fra 50 til 100 timer. 
NLF gratulerer!
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11. juni er det 100 år siden Roald Amundsen tok internasjonalt flysertifikat nummer 1 
her til lands. Nedre Romerike Flyklubb feirer med nytt skolefly, Aquila A-211, som kom til 
Kjeller fra Berlin 11. juni 2014. Ombord er Ivar Dyrdal – assisterende skolesjef i flyklubben 
– og Eskil Amdal fra flyleverandøren Aviator Service.  FOTO: Lars Brede Grøndahl/Flynytt

Neste nyhetsbrev 25. juli 

Pga. sommerferie kommer 

neste nyhetsbrev fra NLF i 

uke 30. God sommer!
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