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Modellflyseksjonene kondolerer.. 

Modellflyseksjonen kondolerer alle involverte i terroraksjonene i Oslo og på Utøya. Vi var tilstede 
under minnemerkeringen på vegne av alle modellflygere, samt at forbundet offisielt har hatt 
minnemarkeringer under flere av våre arrangement. På våre hjemmesider har vi også lagt ut offisiell 
uttalelse fra presidenten og forbundet. Våre tanker går til de etterlate  

 
Modellflystyret - Styremøte 
Nevner på nytt det nye styret i seksjonen, og kontaktdata på de finnes på de nye sidene våre. Styret 
har holdt et styremøte før sommeren, hvor styreprotokollen ligger på nettsidene. Nytt styremøte er i 
slutten av august, hvor det så fort som mulig etter gjennomført blir lagt ut protokoll.  
Styret i Modellflyseksjonen: 
 
Leder  Asle Sudbø   Trondheim MFK Ny for 2 år 
Nest Leder Haagen Valanes Tromsø MFK  Gjenvalgt for 2 år 
Styremedl. Rune Pavestad  Aurskog Høland MFK Ny for 2 år 
Styremedl. Anders H Jacobsen Bærum MFK  Ny for 2 år 
Styremedl. Svein Rudshagen Moss MFK  Ny for 2 år 
Styremedl. Magnus Nordstrand Gjøvik &Omegn MFK Ny for 2 år 
Styremedl. Ben Erik Ness  Berge MFK  Ny for 2 år 
Vara medl. Arild Johansen  Oslo MHK  Ny for 2 år 
Vara medl. Tom Erik Sørensen Malvik MFK  Gjenvalgt for 2 år 
 
Ønsker du å kontakte styret så kan du sende e post til: styret@modellfy.info eller post@nlf.no eller til 
en av styremedlemmene. Se hjemmesider. 
 
 

 
Nye websider 
Som nevnt tidligere, så har NLF fått seg nye websider. www.nlf.no  Her vil vi bygge opp nye sider, 
med ny info osv.. De gamle sidene vil fortsatt virke hvis noen trenger noe som ligger på de. Det er 
også egen link ditt. Vi jobber med at dere alle skal kunne få tilgang og legge inn artikler og 
arrangement. Men pga ferietid, så er ikke alt helt på plass ennå..beklager det, MEN det kommer  
Allikevel vil vi oppfordre dere til å følge med på utover, da det vil komme flere artikler, repotasjer, 
informasjon, arrangement osv..  Har du en sak vi burde legge ut?? Sendt til : tom.brien@nlf.no  
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Instruktørkurs – Gardermoen 28 August 2011. 
Modellflyseksjonen arrangerer det siste Instruktørkurset på Østlandet i 2011. Vi vet ikke om vi få ny 
penger til flere kurs utover, men vi vil uansett søke. Derfor inviterer vi alle klubbene til å sende 
kandidater til dette kurset. Kurset går på Rica Gardermoen 28 August fra kl 10.00 – 17.00, hvor det er 
innsjekk fra kl 09.00. Det vil bli servert lunsj til alle, samt kaffe og kake i pausene.  
Påmelding foregår gjennom NLF klubber. Dvs at du som enkeltmedlem må bli påmeldt fra DIN klubb. 
Kompetansekrav er at man kan fly, har betalt kontingent og fylt 18 år. Engasjerte ungdommer under 
18 år, vil kunne få gjennomføre kurset, men ikke få utdelt kompetansebevis før de fyller 18 år.  
Mer info, send e post til: tom.brien@nlf.no  GJELDER OGSÅ PÅMELDING 
 
PÅMELDINGSFRIST: Av hensyn til bestilling av mat, møterom osv, er fristen for påmelding satt til  

19 August. 
 
PS. Kommer et kurs til i Trøndelag utover høsten..mer info kommer. 

 
 

Søknad om momskompensasjon - frist 1. august! 
 

Søknad om vare- og tjenestemomskompensasjon 2011 for idrettslag, idrettsråd og 
særkretser/regioner - påminnelse 
 
Søknadsfristen for å søke om momskompenasjon går snart ut - søknadsfrist er 1.august 2011. 

 

Har dere husket å søk om vare- og tjenestekompensasjon?  Se egen sak på dette. 
Innbydelse til  
 

ANNET 
 
Som nevnt tidligere søker MI ny redaktør, samt at vi kommer med en offisiell utlysning av ny 
Fagsjef/Daglig Leder av modellflyseksjonen i neste nr av MI. Har du spørsmål ang en av disse 
stillingene , ta kontakt med undertegnede for mer informasjon 
 
 
 
Modellflyseksjonen ønsker dere fortsatt en God 
sommer og minner dere om at alle artikler til MI 
mottas med takk  
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Tom Brien 
Aktivitetskonsulent 
Norges Luftsportforbund/NLF   
   
Mobil: +47 48 14 95 00 
E-post: tom.brien@nlf.no 
www.nlf.no 
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