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Protokoll Styremøte i Modellflyseksjonen              

 
 

Møte 05/16 
Seksjonsstyremøte 27. november 2016, kl 10.00-16.00, Quality 

Airport Hotel Gardermoen 
 

 

Deltakere:            Asle Sudbø, leder 

                                   Haagen Valanes, nestleder 

                                   John Ole Hollenstein, styremedlem ungdom (Skype) 

                                   Anders Holt Jacobsen, styremedlem 

 

Meldt forfall:             Rune Pavestad, styremedlem 

                                    

Møtet ble satt kl. 10.00. Styret var beslutningsdyktig.  

 

36/16  Orienteringssaker 
a) Stiftelsesmøte EMFU (European Model Fliers Union). EMFU statement, Minutes fra møtet, 

samt presentasjon fra BMFAs leder Dave Phipps vedlagt. Se også webside: 

http://www.rwbuckley.plus.com/EMFU/  

b) Regnskap Modellflyseksjonen pr. 31/10. Utskrift fra Visma Vedlagt 

c) Medlemstall pr. 31/10 (vedlagt) 

d) Notat fra Gruppeleder F3A ang. kommende års NM 

e) Rapport fra forrige forbundsstyremøte (fremlegges i møtet) 

f) Rapport fra Nordisk møte (fremlegges i møtet) 

g) Rapport fra ungdomsutvalget (fremlegges i møtet) 

h) Modellflyplass på Starmoen (vedlagt notat fra Steinar Øksenholt) 

i) Nye klubber (notat vedlagt) 

Regnskap MI følges nøye opp, oppdaterte budsjettprognoser utarbeides og blir lagt inn i 

sakspapirer til hvert styremøte. Ansvaret for dette tas av nestleder og fagsjef.  

 

Fagsjef sender ut melding til gruppeledere der det minnes om at NM 2017 meldes inn til 

seksjonsstyret via fagsjef NLF Jon Gunnar Wold.  

 

Styreleder redegjorde for nordisk møte. Skriftlig rapport fremlagt i møtet, og vedlegges 

referat.  

 

Rapport fra Ungdomsutvalget fremlagt i møtet av ungdomsutvalgets representant, og 

vedlegges møtereferatet. 

 

http://www.rwbuckley.plus.com/EMFU/
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Notat fra ORS gjennomgått. Dette er en statusrapport vedrørende økonomiske rammer for 

fellesprosjektet å utnytte arealet i sørøstre enden av stripa bedre.  Vedlegges referat.   

 

37/16  Handlingsplan 

Siste versjon av handlingsplan: 

http://nlf.no/sites/default/files/modellfly/dokument/handlingsplan_2015-16_v3.pdf 

 

 

Vedtak: Aksjonspunkter på handlingsplan oppdateres av fagsjef og sende til styret, og 

publiseres samtidig som styrereferat på NLFs hjemmesider. Siste faste sak på hvert styremøte 

blir oppdatering av handlingsplan.  

 

Aktuelle aksjonspunkt:  

 

 oppfølging av økonomi,  

 

 nordiske konkurranser,  

 

 informasjon til medlemmer vedrørende forskrift for modellfly,  

 

 oppdatering av langtidsplan for neste tingperiode  2017-2019,  

 

 avklare i hvilken grad Starmoen-prosjektet blir et fellesprosjekt eller ikke.  

 

 avklare regler rundt innkalling av vararepresentanter til styret.   

 

 fagsjef avklarer med Generalsekretær/President Modellflyseksjonens eventuelle 

tilknytning til en EMFU under EAS.  

 

38/16 Langtidsplan 

Vedlagt gjeldende langtidsplan. Styret bør gi sine innspill til endringer, slik at ny langtidsplan 

som skal legges frem for Seksjonsmøtet 2017 vedtas på neste styremøte. 

Se gjeldende langtidsplan: http://nlf.no/sites/default/files/modellfly/dokument/05-

15e_langtidsplan_modellfly_2015-2017.pdf 

 

Vedtak:  Det utarbeides en revisjon (v/fagsjef)  av gjeldende langtidsplan basert på innspill fra 

styret som sirkulasjonssak, sammen med budsjett og årsrapport. Disse sakene protokolleres 

ved neste ordinære styremøte.  

 

39/16  Kongepokal 2017 

a) Nytt reglement for tildeling 

b) Vedta innstilling for hvilke klasser, i rangert rekkefølge, som Modell anbefaler til HM. 

Kongens pokal i 2017.  

 

Vedtak: Seksjonen spiller inn følgende forslag til  to prioriterte modellflygrener som 

disipliner det skal utdeles Kongepokal i: i) F3F; ii) F3A. Jurymedlem fra Modellflyseksjonen: 

Asle Sudbø.  Gruppeledere informeres når forslaget er godkjent av NLF.  

 

 

http://nlf.no/sites/default/files/modellfly/dokument/handlingsplan_2015-16_v3.pdf
http://nlf.no/sites/default/files/modellfly/dokument/05-15e_langtidsplan_modellfly_2015-2017.pdf
http://nlf.no/sites/default/files/modellfly/dokument/05-15e_langtidsplan_modellfly_2015-2017.pdf
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40/16  Anleggsstøtte  

Vedtak: Regler for anleggsstøtte revidert etter diskusjoner på styremøtet.  

 

41/16 Ny forskrift for modellflyging 

 

Fagsjef orienterer i møtet om kommende forskrift og redegjør på vegne av SU for det 

planlagte videre arbeidet. 

 

Vedtak: Styret tar fagsjefs orientering til etterretning. Nødvendige redaksjonelle og faglige 

forslag til revisjon av Modellflyhåndboka innarbeides slik at Seksjonsårsmøtet blir informert 

på Luftsportstinget 2017.  

 

 42/16 Protokollering av sirkulasjonsvedtak 

 

Vedtak: VM skala 2020 avgjort pr. sirkulasjon. Styret gikk inn for å anmode forbundsstyret 

om å støtte VM-søknad i klasse F4C og F4H på Jarlsberg 2020. 

 

43/16 Hederstegn 

 

NLF har fått tilsendt én anbefaling (til nå) om hederstegn for modellfly, som styret anmodes 

om å gi sin tilslutning til, for fremleggelse for hederstegnskomiteen. (Vedlagt) 

 

Vedtak: Styret godkjenner forslag.  

 

44/16 Eventuelt 

 

44/16-1. Frister for Luftsportstinget 2017: 

 

31.12.2016: Frist for seksjonen å melde inn innspill til NLFs Langtidsplan 2017-2019.  

20. 01.2017: Frist for å levere ferdig årsrapport fra seksjonen. 

07.03.2017-12.03.2017: Frist for seksjonsstyret til å behandle innkomne saker.  

 

44/16-2: Saker på sirkulasjon frem til neste styremøte: Langtidsplan 2017-2019, budsjett, 

seksjons-årsrapport.   

 

Neste styremøte: 

Lørdag 11.03.2017, kl. 10.00-16.00, Quality Airport Hotel Gardermoen.  

 

Møtet hevet kl. 14.10  

Asle Sudbø 

Leder 



Rapport fra Nordisk møte København 26.11.2016 

 

Møtet er et årlig møte med representanter fra Danmark, Finland, Norge, Sverige. Hensikten med møtet 

er å utveksle relevant og nyttig informasjon om modellflyging i de nordiske landene, for å kunne 

tilrettelegging bedre for modellflyging i Norden. 

Fra Danmark deltok leder og nestleder i Modellflyseksjonen i Kongelig Dansk Aeroklubb. 

Fra Finland deltok leder og nestleder i Modellflyseksjonen i det finske flyforbundet SUOMEN 

ILMAILULIITTO. http://www.ilmailuliitto.fi/fi/suomen_ilmailuliitto 

Fra Norge deltok leder og nestleder i Modellflyseksjonen i Norges Luftsportforbund. 

Fra Sverige deltok nestleder i Modellflyseksjonen i Airsports Sweden og leder av lineflygingsdelen av 

Elitgruppen i Modellflyseksjonen. 

http://www.modellflygforbund.se/forbundet/styrelseochandrafortroendevalda/ 

To hovedtemaer på møtet: 

 Nasjonale reguleringer av modellflyging i de nordiske landene, samt forholdet til nye European 

Air Safety Agency (EASA) overnasjonale regler om droneflyging. Disse nye reglene skiller  ikke 

mellom tradisjonell modellflyging med fixed wing og helikopter på den ene siden, og multirotor 

droner på den andre siden.  

 

 Prosjektet European Model Flying Union. Dette prosjektet ble etablert av 11 europeiske land 

(inkludert Norge) under et møte i Friedrichshafen 25. oktober 2016. Også Danmark og Sverige 

var representert på møtet, men ikke Finland. Dette er et prosjekt med tanke på å etablere en fast 

europeisk modellflyunion under European Air Sports (EAS), på linje med European Parachute 

Union, European Glider Union, Europe HG/PG Union, etc.  Hensikten med dette er at man skal 

snakke med en tydelig og klar stemme til EASA om rammevilkår for modellflyging i Europa. Det  

skal avholdes et møte der denne union planlegges etablert i Lausanne 29.04.2017.  

 

Hvert land ga en presentasjon om nasjonale reguleringer for modellflyging. Norge presenterte noen få 

forventede hovedpunkter i utkast til modellflyforskrift som Luftfartstilsynet sier at de snart kommer med, 

og som muligens skal ut på en bred høringsrunde. Det ble poengtert at innholdet i utkastet til forskrift 

som skal ut på høring i stor grad er basert på Modellflyhåndboka og innspill til denne fra fagsjef i dialog 

med leder av seksjonsstyret. Danmark og Finland ga korte presentasjoner om gjeldende regler i sine land. 

Sverige og Finland ga uttrykk for at de nå ville studere modellflyhåndboka med tanke på å få til egne 

sikkerhets/kvalitetssystem på samme måte, muligens med basis i sine egne sikkerhetssystem for mikrofly.   

Finland deltok ikke på møtet i F-hafen der EMFU-prosjektet ble etablert. De ville gjerne ha mer 

informasjon om dette, for å kunne få klarsignal fra SIL til at Finland er med i prosjektet. Prosjektet drves 

nå fremover av to personer, Bruno Delor (Frankrike) og David Phipps (UK), som skal jobbe mot EASA og 

EAS frem mot møtet i Lausanne 29.04.2017 for å berede grunnen til at EMFU kan etableres på lik linje 

med EPU, EGU, EHPU, EHGU, etc.  



Saker som ble diskutert var også: 

Godkjenning av rekorder ble tatt opp fra Sverige (hastighetsflyging med lineflyging og hastighetsflyging 

med pylon rc-fly). Finland har fått i oppdrag å ta vare på et Excel-regneark der liste over nordiske 

rekorder holdes ajourført, men dette var ukjent for de finske delegatene.   

Fremtidige nordiske mesterskap i ulike FAI-grener pluss IMAC ble også diskutert. Listen som har vært 

oppe på tidligere møter var ikke å finne noe sted i noenlunde ajourført stand. Norge påtok seg å  forsøke 

å finne  frem den mest oppdaterte versjonen av dette Excel regnearket. Det ble konkludert med at man 

under dette nordiske møtet i alle fall burde ha en oppdatert oversikt over hvor og når de ulike nordiske 

mesterskapene skulle finne sted. Det ble også fremholdt at det nordiske møtet burde ha en 

koordinerende funksjon for disse mesterskapene, noe idet i praksis så langt ikke har hatt.  Dette punktet 

var det da også uenighet om på møtet, og det ble ikke endelig konkludert med noe.  

 

 



Nytt fra Ungdomsutvalget-  27.11.2016 

 

Ungdomsutvalget avholdte 22. oktober styremøte på Gardermoen. Til tross dårlig oppmøte fra 

rep/vara fikk vi gjennomført et godt møte. Leder vil ta rep og varas aktivitet til etterretning.  

Ungdomsutvalget vil arbeide for å øke andelen ungdommer på LSU 2017, og vil foreta en analyse om 

hvordan det er færre ungdommer på LSU enn tidligere Unge Ørner.  

Skandinavisk samarbeid- ungdomsutvalget ønsker å styrke samarbeidet blant de skandinaviske 

søsterutvalg. Planlagt og vil avholde et samarbeidsmøte på Gardermoen 25.03.2017 der Young Pilots 

og Det Danske Seilflyforbundet inviteres, og eventuelle andre søsterutvalg innad i Skandinavia.  

Sosial Samling-  vedtatt og avholdes i Stavanger 4.mars 2017. Besøker Flymuseet på Sola, 330 

Skvadronen og/eller Hovedredningssentralen. Aldersgruppe 13-25år. Invitasjon sendes innen 

utgangen av desember.  

Ungdomsutvalget deltok og bisto NLF på Oslo Motorshow helgen 28-30 oktober. Vi så på dette som 

en god mulighet for rekruttering og markedsføring av idretten.  

Ungdomsutvalget arrangerer også Luftsportsrelatert Quiz på facebook gruppen Luftsportsungdom ila 

vinteren 2016/2017. Dette for å aktivisere ungdom blant sosial medier i mørke vintersdager.  

Ikke noe nytt angående Fremo-prosjektet. Prosjektet foreløpig satt på vent i påvente av at 

kommunen omregulerer området til fritidsformål.  

NIF inviterte Ungdomsutvalget til Nettverkssamling på Hamar 7-8 januar 2017. Tas til diskusjon om 

hvem som skal representere Ungdomsutvalget/NLF på samlingen. Kombinasjon med 

nettverksbygging, idrettsgalla og hvordan bli en god leder samt drøfte ulike rekrutterings metoder.  

FAI har uttrykt ønske om at Norge skal bli med i IACE- prosjektet. The International Air Cadet 

Exchange Association. Norge var tidligere med i prosjektet, frem til 2000-tallet da man trakk seg pga 

manglende økonomisk støtte fra Forsvaret og interesse blant medlemmer. Den 11.11.2016 ble det 

vedtatt på forbund styremøte at Norge igjen skal ta del i FAI`s IACE-prosjekt. Vi setter dette allerede i 

gang til sommeren som et prøveprosjekt. Dette er forankret i forbundsstyre, og ressurser i 

forbundsstyre og sentralt i NLF vil bistå. Det vil også være naturlig at Ungdomsutvalget bistår i 

prosjektet.  

 

Neste møte (Skype samtale) 8.desember 2016 

 

John Ole Hollenstein 

Leder 

Ungdomsutvalget, NLF 

 

 


