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Til medlemmer i HPS-seksjonen 
 

Som de fleste nå sikkert har fått med seg så gikk det ut informasjon fra NLF i går som berører 
aktiviteten i vår seksjon.  
 
NLF har lojalt fulgt pålegget fra Norges Idrettsforbund, som vi er en del av. Dette sier at "all idrett, 
treninger, og konkurranser opphører med umiddelbar virkning." Tiltaket er den praktiske 
oppfølgingen av Helsedirektoratets vedtak.   
 
Det ble også skrevet en epost som ble sendt ut fra medlemssystemet vårt til alle medlemmer i NLF og 
seksjonen. Dessverre så gikk denne ikke ut av serveren som forventet, selv om vi fikk kvittering for at 
dette var skjedd. Informasjonen ble derfor kun fanget opp av de som fikk med seg publiseringen på 
websiden NLF.no og i diskusjonene som fulgte på Facebook i etterkant. Da vi oppdaget dette sendte 
vi den ut på nytt, og mange opplevde da å ha mottatt denne rett etter at de fikk vite om den fatale 
ulykken med speedrider i Bodø. Mange tolket da dette som at forbundet reagerte på ulykken i Bodø 
med fly-forbud. Det er altså ikke tilfelle.  
 
Senere har Presidenten og Generalsekretæren gått ut med følgende informasjon: 
http://nlf.no/forbund/ytterligere-informasjon-vedr-rende-stans-av-luftsportsaktivitet 
 
Vi ber alle medlemmer om å følge opp henstillingen som er gitt i den siste informasjonen til vi får 
annen informasjon. Vi som er tillitsvalgte og ansatte i seksjonen er akkurat like interesserte i å få fly 
som alle andre er, og vi følger situasjonen tett. Informasjon om situasjonen finnes og blir oppdatert 
på NLF.no og kun der. 
 
Det er mange antakelser ute og går om hvordan ting egentlig fungerer i HPS. Vi ønsker å presisere for 
de som måtte trenge det; 
Trond Nilsen er ansatt i NLF/HPS som fagsjef 50% (den operative delen) og 50% daglig leder (den 
administrative delen). Det er Seksjonsstyret HPS som leder seksjonen. Vi har en styreleder (Jon Erik 
Staurset) og en nestleder og styremedlemmer med på laget - (valgt av klubbenes representanter 
blant medlemmene på Seksjonsmøtet) - som jobber gratis på fritiden med ledelse av seksjonen. 
Seksjonen er underlagt NLF ved Forbundsstyret - som ledes av Presidenten. Det operasjonelle 
ansvaret ligger på Generalsekretæren som er Tronds operasjonelle sjef.  
 
Alle som jobber i NLF på forbundets lokaler i Møllergate er nå enten på hjemmekontorordninger 
og/eller belastet med omsorgsoppgaver (pass av egne barn pga stengte skoler) slik som Trond. NLF 
og HPS virksomhet er ikke av en art som er vital for landets funksjon - derfor blir ikke NLF og 
Seksjonen fullt operative en stund framover nå pga. den situasjonen som jeg regner med at de fleste 
etter hvert har oppdaget at vi befinner oss i.  Mange andre viktige funksjoner i landet lider også 
under det samme. Ikke minst helsevesenet som i utgangspunktet ikke er en virksomhet som besitter 
overkapasitet. Vi ber derfor om at alle viser forståelse for at ting ikke er i en normal-situasjon nå, og 
at VI som organisasjon fra klubb til forbund, slutter opp om det som skal til for å avhjelpe 
situasjonen. Får vi flere slike ulykker som den i Bodø den 13. mars nå fremover, i en tid da det er 
knapphet på landets helseressurser, kan vi få alvorlige problemer med omdømmet til sporten vår. 
Styret er bekymret for at dette kan skade sporten vår på lengre sikt.  
Vår seksjon er statistisk på toppen når det gjelder bidrag av ulykker og uhell i luftsporten, og vi 
trenger ikke mere negativ oppmerksomhet eller å bidra negativt til en allerede vanskelig situasjon.  
 

http://nlf.no/forbund/tiltak-fra-norges-idrettsforbund-og-norges-luftsportforbund-hindre-smitte-av-koronavirus?fbclid=IwAR0YPK4nWUIltOa8RulT1LgtLklLPe4ptB0qd-PP_cgktWeyiICqP-V7sZ4
http://nlf.no/forbund/ytterligere-informasjon-vedr-rende-stans-av-luftsportsaktivitet
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Vi har ikke fått avklart med forsikringsselskapene om forsikringene bortfaller på grunn av situasjonen 
som er oppstått, og kan ikke gi noe klart svar på dette før denne avklaringen foreligger. 
 
Vi vil også i denne forbindelse formidle at vi som seksjon primært ønsker å informere medlemmene 
våre gjennom informasjon på våre hjemmesider på NLF.no, utsendte eposter til klubb, faglige ledere i 
klubb og direkte til medlemmene. Vi poster linker til informasjon på Facebook og sender også ut 
informasjon på epost. Vi ønsker ikke å prioritere tidsbruk på å diskutere mer eller mindre velfunderte 
innlegg og forslag på Facebook, og det er heller ikke riktig arena for en idrettsorganisasjon å gjøre 
dette. Det er også dårlig bruk av vår og fagsjefens tid. Grunnorganisasjonen er klubben din. Har du et 
problem med hvordan organisasjonen driftes, saklige gode forslag eller seriøse spørsmål som trenger 
avklaring så kan disse sendes inn gjennom behandling i klubben din og fremmes til styret eller 
årsmøtet, eller direkte skriftlig til vår epost-adresse: hps@nlf.no 
Seksjonsstyret og Fagsjefen vil ta stilling til henvendelser fra våre medlemmer, dog har vi fokus på 
kjernedriften av seksjonen nå i tiden som ligger foran oss.  
 
 For tiden har vi dessverre også to granskningskommisjoner bestående av medlemmer, fagpersoner 
fra øvrige NLF seksjoner og fagsjefen som nå er nedsatt for å jobbe med granskning av 2 fatale 
ulykker våre medlemmer har kommet ut for de siste 14 dagene. Alle disse oppgavene tar tid og 
ressurser å få til. Dette gjør vi så godt vi kan med de rammebetingelsene og ressursene vi har til 
rådighet. 
 
HPS seksjonen er del av en demokratisk idrettsorganisasjon. Det betyr selvsagt at det er anledning til 
å stemme ut styremedlemmer og styreleder ved neste Seksjonsmøte om medlemmene ikke er 
fornøyd med (gratis) arbeidet vi gjør. Det fordrer selvsagt at man enten selv eller ved å fremme 
andres kandidatur stiller opp for fellesskapet og påtar seg disse jobbene. Jeg kan love eventuelle 
interesserte at de vil få plenty med utfordringer, få fritidsproblemer og mange intrikate 
problemstillinger å forholde seg til. Det er også svært lærerikt og givende, og for deg som brenner for 
sporten og liker utfordringene med å jobbe frivillig for å utvikle og bringe den videre kan vi anbefale 
det på det sterkeste. Husk også at NLF/HPS er en medlemsorganisasjon. Vi er ikke en bedrift som 
selger et produkt eller en tjeneste som man kan reklamere på eller få delvis refundert når slike 
hendelser som pandemi og annet oppstår. Vi er alle med i organisasjonen – og vi må dra lasset 
sammen.  
 
Vi håper at alle kan bidra på en konstruktiv og virkelighetsorientert måte til å fremme sporten vår, og 
vise at vi tar ansvar når vi blir bedt om det. 
 

Med vennlig hilsen 

Seksjonsstyret og Fagsjefen NLF/HPS 
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