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Godt Nytt Modellfly År 

Kjære venner , Modellflygere, medlemmer, klubber og lag. 

Det er kanskje ”noe sent” men tanker er meget god… det er ET NYTT modellfly år og det er et mål at 
det skal bli GODT  
 

NY fagsjef på plass.  
Seksjonens nye fagsjef Jon Gunnar Wold tiltrådte formelt den 16. 
januar. Han har fast kontorplass i NLFs administrasjon i Rådhusgt. i Oslo, og har overtatt mine 
oppgaver med den daglige driften av modellflyseksjonen. Jeg hjelper til i en overgangsfase, og vil 
være med og jobbe for modellflyseksjonen fram til ledermøtet på Gardermoen 3. mars i år. 
En av de første oppgavene har vært å ferdigstille årsrapporten for 2011. Rapporten vil presenteres på 
ledermøtet, og er svært hyggelig lesning. Til tross for at 2011 har vært det våteste året siden 1900 (!), 
og flere arrangement bokstavelig talt regnet bort, så har seksjonen avholdt NM i de aller fleste klasser, 
og vi har tatt ut 8 landslag som skal representere Norge 
internasjonalt, i tillegg til mange andre aktiviteter.  
 
Alt med modell å gjøre kan nå rettes til Jon Gunnar. Han treffes på: 
Jongunnar.wold@nlf.no eller på 41620374 

LEDERMØTE 2012. 

Alle klubbene skal nå ha fått en e post (eller flere) med innbydelsen 
til Ledermøte for Modellflyseksjonen på Gardermoen 3 Mars. Det har vi sendt til ALLE våre klubber og 
grupper som er registrert i melwin.  

Ledermøte er et ”viktig” møte hvor våre klubber og lag møtes for å få informasjon, komme med 
innspill, treffes og diskutere, samt ta med seg ”siste nytt” hjem til medlemmene i klubbene… Håper nå 
at dere alle følger opp at DIN klubb er påmeldt! Se www.nlf.no – modell for mer informasjon. 

Selv om jeg fortsatt vil være i NLF systemet, og helt sikkert vil ha gleden av å treffe mange av dere ute 
i ”feltet”, så vil jeg få takke for mange flotte, lærerike og spennende år. Spesielt alle dere som har 
bidratt til økt aktivitet, økt sikkerhet og økt rekruttering. Takk 

mvh 

Tom Brien 

 Avtroppende Fagsjef, Modellflyseksjonen 

Aktivitetskonsulent NLF 
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