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Siste nytt fra Modellflyseksjonen - August 2012 

 

Vervekonkurranse – vinn en JR XG-11 

 
 

Modellflyseksjonen samarbeider med Elefun.no om en stor 
vervekonkurranse hvor DU kan vinne en av 4 stk JR-XG-11 sendere! 
Alt du trenger å gjøre er å verve et medlem, og melde det til oss på 
vårt webskjema.  
Konkurranseregler og verveskjema finner du her 
 
NB: Annonsen i MI nr. 4 har feil årstall, riktig skal selvsagt være at de 
som verves nå og betaler kontingenten etter 1/11-2012 er medlem ut 
2013. 

Modellflyreise i Kina 

 
 

Modellflyseksjonen og turoperatøren Mitt Kina i Oslo har 
samarbeidet om å sette i stand en pakkereise for 
modellflygere til Kina. Dette blir en helt unik 
opplevelsesreise for ivirge modellflygere. En representant 
fra Modellflyseksjonen er med på turen. 
Les mer om reisen her: Mittkina.no/modellfly 

Aktiviteter 

 
 

Jarlsberg Air Show er flyttet. Ny dato er 2. september. Mer 
informasjon på http://www.jarlsbergluftsportssenter.no/  
 
Modellflyaktiviteter: I skrivende stund er det mange 
mesterskap som gjenstår. Vi oppfordrer alle medlemmer til 
å melde seg på sine respektive mesterskap tidlig, og sjekk 
terminlista om det er noe du kan være med på som 
tilskuer. Konkurranser og treff er artig å være med på, 
enten du flyr eller ser på. 

Vi nevner for eksempel: 
NM F3C og F3N Helikopter på Starmoen 8. september 
Elektro dogfight konkurranse i Asker 25. august 
NM F3F i Lofoten på Leknes fra 30. august 
Skalatreff på Notodden flyplass 1. september 
NM Skala 8. september hos Agder MFK 
Se hele terminlista her: http://nlf.no/modellfly/terminliste 

http://www.elefun.no/
http://nlf.no/modellfly/verv-et-medlem-og-vinn-en-jr-xg-11-sender
http://mittkina.custompublish.com/index.php?id=5069605&cat=261765
http://www.jarlsbergluftsportssenter.no/
http://nlf.no/node/1070
http://nlf.no/node/1032
http://nlf.no/event/nm-f3f
http://nlf.no/event/skalatreff-p-notodden-flyplass-2012
http://nlf.no/node/943
http://nlf.no/modellfly/terminliste
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Konkurranser 
Våre landslag hevdet seg godt utenlands. Her er en en liste med beste norske plassering, og 
lagenes plassering i de ulike klassene  

 F3J (Seilfly) VM i Sør-Afrika: Jo Grini (Valdres FK Modell) 11. plass individuelt 
(finale), og 8. plass lagkonkurranse 

 F3A (Akro motor) EM i Frankrike: Alex Heindel, 20. plass (Semifinale). 7. plass lag 

 F1B (Friflukt strikk) EM Italia: Tor Bortne 30. plass, Norge 5. plass lag 

 F1A (Friflukt) EM Italia: 19. plass individuelt 

 F3N (3D helikopter) EM Tyskland: Martin Larsen (junior, 18 år), 15. plass individuelt 
Første gang det arrangeres mesterskap i denne klassen. 

 F4C (Skala) VM Spania: Per Iversen, 24. plass individuelt. Norge på 8. plass lag 

 F4H: Semi-skala) VM Spania: Einar Hagerup, 8.plass individuelt 

 F3C (Akro helikopter) EM Tyskland: Einar Bergseth, 24. plass individuelt. 8. plass lag 

 VM F3K (Kasteglider) EM Frankrike Leif Bjørgo 47. plass,17. plass lagkonkurranse 
 
Med unntak av F3N og F4H med kun 1 deltaker i hver, har Norge deltatt med  fullt lag. 
 
VM F3F (Hang-seilfly) er ikke avholdt enda, det første (!) FAI-verdensmesterskapet avholdes 
på Rügen i Tyskland i starten av Oktober. Vi ønsker laget vårt lykke til! 
 
Norge er vertsland for Nordisk mesterskap i IMAC (stormodell/skala akro) som avholdes på 
Starmoen i september. Vi stiller med 16 deltakere til sammen i de ulike klassene i det 
mesterskapet. 
 
Fagsjefen sendte midt i OL-hysteriet en e-post til alle forbundsstyremedlemmer hvor det ble 
påpekt at Norge hadde medaljesjanse i VM i F3J, etter at Jo Grini ledet etter 3. runde. Laget 
lå da an til 3. plass, foran stornasjonen Tyskland. Dette hevet mange øyenbryn, og flere 
fulgte resultatene fra Sør-Afrika daglig etter det. Generalsekretær John Eirik Laupsa og et 
samlet presidentskap i forbundsstyret kom med følgende melding til alle våre deltakere: 
 

Gratulerer! Inspirerende med vinnervilje og guts. Stå på fortsatt! 
 
Oversikt over alle landslagsdeltakere er her: http://nlf.no/modellfly/landslag-2012  
 

NLF og modellflyseksjonens nettsider 
Leverandøren NCR Systems som har laget websidene nlf.no som modellflyseksjonen bruker 
gikk konkurs tidligere i sommer. Som følge av det stoppet all utvikling av nettsidene, og det 
arbeides med å få på plass en ny leverandør som kan hjelpe oss med fase 2 av 
webprosjektet, dvs. å få mulighet for klubber til å lage egne hjemmesider under nlf.no. Kan 
du, eller kjenner du noen som kan publiseringsverktøyet Drupal, er vi meget interessert i å 
høre fra deg. Du kan hjelpe oss på enten profesjonell eller frivillig basis. Alle tips mottas med 
takk: jgw@nlf.no  
 

http://nlf.no/modellfly/landslag-2012
mailto:jgw@nlf.no
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Nytt modellflyforum 
Alle kan nå diskutere modellfly og stille spørsmål på vårt nye debattforum: 
http://nlf.no/phpbbforum/viewforum.php?f=3  
Du kan logge inn på nlf.no for å diskutere med ditt medlemsnummer og personlige nøkkel 
som du finner på medlemskortet, eller bruk din Google eller Gmail-konto. Vi håper 
debattforumet kommer til nytte, og vi tar gjerne ris og ros ang. dette. Som et eksperiment har 
vi opprettet egne underfora for de ulike fagruppene/FAI-klassene. Ønsker du å moderere et 
forum, ta kontakt med undertegnede. 

Medlemskort og lisenser som e-info 
Alle medlemmer kan logge seg inn i MelWin-registeret og vedlikeholde egne medlemsdata. 
Vi anbefaler at du gjør dette jevnlig slik at adresse (som vi sender MI til) og e-postadresse 
(som vi sender VIKTIG info til) alltid er oppdatert. 
Det er mange som bestiller FAI-lisens, nytt medlemskort osv. pr post, som ikke er klar over 
muligheten til å få dette som PDF på e-post. Logg deg inn i MelWin og velg kryss av for ”kun 
e-info” for å benytte denne muligheten. Da kan du få sportslisens utstedt, eller kopi av 
medlemskortet på dagen - uansett hvor du befinner deg. 
 
 
Ha en fin høst, og husk å sjekke våre nettsider jevnlig for siste informasjon: 
http://nlf.no/seksjon/modellfly 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Jon Gunnar Wold 
Fagsjef/Avdelingsleder Modellflyseksjonen 
jgw@nlf.no 
Tlf: 41620374 
 
 
 
 

http://nlf.no/phpbbforum/viewforum.php?f=3
http://nlf.no/seksjon/modellfly
mailto:jgw@nlf.no

