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Protokoll Styremøte i Modellflyseksjonen             

 
 
Møte 04/13 
 
Styremøte avholdt 28.09.2013, kl. 10.00-16.00 
Best Western Hotell, Gardermoen 
  
Deltakere: 
 

Fra Styret:           Asle Sudbø (leder) 
                                Haagen Valanes (nestleder) 
                                Anders Holt Jacobsen (medlem)    
                                Rune Pavestad (medlem)                                           
                                Niels Hermansen (varamedlem) 
 
Fra   NLF:               Jon Gunnar Wold  

                                
                                 Fra Ungdomsutvalget:  Martin Larsen 

 
Forfall:         Svein Rudshagen 
                              Magnus Nordstrand 
                              Ben-Erik Ness    

 
                    
              
 

Møtet ble satt kl 10.00. Styret var beslutningsdyktig, idet 4 av styrets 7 
ordinære medlemmer, og 1 varamedlem deltok på møtet. Representant i 
Ungdomsutvalg et var invitert til møtet som observatør.  
 

17/13   Faste saker, herunder økonomi, medlemstall, nytt fra NLF 

              Vedlegg: medlemstall, Notat fra fagsjef.  

Vedtak: Styret tar redegjørelse fra fagsjef til etterretning (se vedlegg).  
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18/13 Rapporter fra utvalg 

 Vedlegg: rapport fra SU og rekrutteringsutvalget 

SU: Styret ser med særlig bekymring på utviklingen med hard flyging nær pilot 
og publikum med helikopter, jfr ulykkene i Sveits og USA sommeren 2013.  
Styret vil ha fokus på dette i tiden fremover, og det er sendt ut 
sikkerhetsbulletin til medlemmene. Det er viktig å holde avstand ved flyging 
med helikopter. Verneutstyr bør brukes. Det presiseres også at uhell/næruhell 
der skadepotensial har vært betydelig, skal rapporteres inn av 
pilot/klubbleder/stevneleder.  

RU: Fagsjef gjennomgikk rapport fra  Rekrutteringsutvalget. 

Vedtak: Styret tar redegjørelse fra fagsjef og medlemmer av 
rekrutteringsutvalget til etterretning.  

19/13  Revisjon av Modellflyhåndboka - prosess videre. 
 
Styreleder har utarbeidet et notat om videre prosess, som vil sendes ut til 
klubblederne 01.10.2013 per e-mail. Et tilsvarende brev sendes til samtlige 
medlemmer per e-mail 08.10.2013. Klubblederne tar opp saken i sine klubber. 
Innspill fra klubbene sendes via klubblederne til SU v/fagsjef innen 01.12.2013.  
 
Vedtak: Styret tar leder sin redegjørelse til etterretning og arbeider videre med 
saken frem mot neste styremøte i desember 2013 og februar 2014, samt til 
klubbledermøtet 01.02.2014. Arbeidet skal resultere i en revidert MFH som 
lanseres 01.05.2014.       

20/13  Status handlingsplan 
 Vedlegg: Handlingsplan. Ansvarlige rapporterer om sine saker. 

Vedtak: Styret tar de ansvarliges redegjørelse til etterretning. Ny frist for arbeid 
med begrensning av lydgrenser satt til 31/12. To dedikerte personer jobber 
med utvikling av metodikk som klubbene kan bruke til å måle lydnivå.  

21/13  Status evaluering av konkurransestøtteordningen  
 Nestleder orienterte om status i arbeidet 

Nestleder har tatt kontakt med alle 8 gruppeledere  FAI/IMAC, og foreløpig fått 
tilbakemelding fra 4, nemlig F1, F3J, F3A, F4C. Nestleder jobber videre med å få 
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tilbakemelding fra de øvrige 4 gruppeledere. Konkrete innspill tas opp til 
vurdering av styret. Foreløpig vurderer styret det slik: 

 Det bør være klart at det skilles på landslagsstøtte og 
landslagsdeltagelse. 

 Det bør være klare krav til grunnlag for klasse mht landslagsstøtte. 

 Det bør finnes støtte til andre stevner for landslagsutøvere som er 
berettiget til støtte, for eksempel Eurotour. 

 Det bør være kontinuerlig evaluering av NM-klasser og krav til disse. 

 Det bør vurderes om det kan hentes inn midler til juniorer utenfor 
nåværende ordning. 

 Det bør vurderes finansieringskilder knyttet til konkurransestøtten. 

 Mottakere av landslagsstøtte må brukes i rekruttering og annet.  

Disse punktene vil styret jobbe videre med.  

Vedtak: Styret tar nestleders redegjørelse til etterretning, og arbeider videre 
sammen med gruppelederne på dette.  

22/13  Status oversikt modellflyplasser 
 Fagsjef orienterte under møtet 

Fagsjef og styret jobber med å kartlegge modellflyplasser i Norge, for å se på 
korrelasjonen mellom  antall flyplasser og medlemsmassen, og for å få en 
oversikt over hvilke klubber som har problemer med luftrom/stripe under 
press. Fagsjef har tilskrevet alle klubbledere i august, og foreløpig fått svar fra 
30 klubber, og har hatt dialog med klubbene rundt situasjon rundt stripe. Styret 
arbeider videre med dette for å få et godt og presist bilde av situasjonen med 
modellflystriper, også for å få en oversikt over hvor NLF kan og bør hjelpe 
klubbene med tilrettelegging.  Denne dialogen har hatt den positive bi-effekten 
at NLF har fått god kontakt med mange klubber rundt om i Norge, som en ellers 
normalt hører lite fra. Fagsjef arbeider videre med å hente inn materiale fra de 
av klubbene som enda ikke har besvart henvendelsen, og analyserer de 
innkomne svar frem til neste styremøte, slik at en slik analyse kan legges frem 
for styret.  

Vedtak: Styret tar fagsjefs redegjørelse til etterretning.  Fagsjef og styre 
arbeider videre med kartleggingen.  

23/13  Ledermøtet 2014 (valg av sted, innspill til program etc.) 

 Vedlegg: Notat vedr. tilbud fra hotellene 
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Vedtak: Styret valgte det rimeligste alternativet, hvilket vil si Best Western 
Gardermoen. Dato for møtet er satt til lørdag 01.03.2014, kl. 10.00-16.00.  
Dagsorden for klubbledermøtet fastsettes på neste styremøte i desember.  

24/13  Eventuelt 

 Nordisk møte 2013, 19. og 20. oktober i Stockholm. Leder og nestleder av 
seksjonsstyret deltar fra Norge. Fra Norge vil prosess rundt innføring og 
revisjon av Modellflyhåndboka presenteres. Utsendt sikkerhetsbulletin 
for helikopter vil også fremlegges.  

 Åremålet for MI-redaktør videreføres med to nye år, fra 01.12.2013-
30.11.2015.  

 CIAM-nominasjoner for stipend, diplomer, medaljer. Seksjonsstyret 
spiller inn forslag på stipend-kandidater til CIAM, basert på beste junior-
prestasjon internasjonalt i 2013. Fagsjef kartlegger mulige kandidater for 
diplomer og medaljer og holder styret orientert. Frist for innspill til CIAM 
15.11.2013. 

 Fagsjef orienterte kort om nye NLF-lokaler. NLF flytter fra Dronningens 
gate til Møllergt 39. Leieavtale svært gunstig, noe som har resultert i en 
betydelig besparelse på husleie i forhold til det som betales i husleie 
2013. Flytting vil skje i desember 2013. Det Opprettholdes begge 
adresser i Dronningens gate og Møllergata ut desember. Det er funnet 
hensiktsmessige og gode lokaler, som også er sentralt beliggende og lett 
tilgjengelig for NLF-medlemmer.    

 Frist for innspill til Hederstegnskomiteen er 01.12.2013. Styret vurderer 
nye kandidater. Overliggere fra tildigere år vurderes videre. Mail sendes 
til klubblederne om å komme med forslag. Innspill sendes direkte til 
Hederstegnskomiteen innen 01.12.2013.  

 Styret godkjente at observatøren fra Ungdomsutvalget (UU), Andreas 
Olaussen, fikk status som vararepresentant fra UU i styret, og at nytt fast 
møtende medlem fra UU er Martin Larsen dra Drammen flyklubb og 
Drammen Modellflyklubb. Martin er, i tillegg til å være F3C 
konkurranseflyger, også fullsize-flyger på seilfly/motorseilfly, og bidrar til 
å bringe inn et perspektiv på tvers av seksjonene inn i 
Modellflyseksjonen.  

 Neste Styremøte: 06.12.2013, Best Western Hotel Gardermoen, 10.00-
16.00.  

 
Møtet hevet kl 14.00 
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Asle Sudbø 
Styreleder 



17/13 Faste saker 
 

Økonomi 

Iflg. tall oppdatert pr. august ligger seksjonen an til å nå budsjett uten nevneverdige avvik. Budsjettet 

forutsetter en svak økning i antall medlemmer som ikke er oppnådd.  

Medlemstall 

En svak nedgang ift. samme tid i fjor, men medlemsmassen virker stabil.  

Klubber 

Arbeid med å få inn «Jæren RC klubb» er tatt opp igjen med hjelp av Jostein Tangen, som er tilbake i 

100 % stilling etter en periode i Skottland. Han er ny kontaktperson for nye klubber. Klubben søker 

på nytt under navnet «Orstad modellflyklubb». 

Støy- og miljøklager plager Rana RC luftsportsklubb. Fagsjef bistår klubben 

Lofoten RC klubb har gått inn, grunnet for få medlemmer til å bekle alle verv som idrettsloven 

krever. Forsøk på å slå seg sammen med en annen ikke-NLF klubb i samme område lyktes ikke. 

Avviklingsprosessen foregikk ryddig og riktig. Medlemmene har skriv fra fagsjef med tilbud om 

medlemskap i Vesterålen RC, denne klubben er også i dialog med idrettskretsen om å overta aktiva 

som består av gressklipper og skolefly. 

Annet 

Luftsportsuka 2014 – Gitt at seksjonene skal bidra med en aktivitet, og sted blir Starmoen også neste 

år, vil vi foreslå samme opplegg som i fjor med treff og kurs. Rune Pavestad har allerede meldt seg 

frivillig til flyleder. Mulig dette kan besluttes allerede på neste styremøte. 

NLF helitreff 2014 

For å rekruttere helikopterpiloter vil NLF samarbeide med helikoptermiljøet for å arrangere et 

helikoptertreff i 2014.  Starmoen er forespurt. Potensiale for opp mot 100 deltakere. Formål er treff, 

samt å forsøke å rekruttere piloter til presisjonsflyklassene F3C og F3N.  

Kurs osv 

Det planlegges instruktørkurs i Harstad-området i November, samt kurs i Oslo rett over nyåret. Nye 

lokaler til NLF i Møllergata gir tilgang på «nesten gratis» kurslokale sentralt i Oslo. 

 

 

 



Rapport fra SU 

SU har hatt løpende dialog på telefon og e-post gjennom sesongen. Det er satt opp et heldagsmøte 

25/10 for gjennomgang av innkomne rapporter, forslag til revisjon av MFH, og generell diskusjon. 

SU har etter de to fatale ulykkene med helikopter i hhv. Sveits og USA utferdiget sikkerhetsbulletin 

nr 1 med anbefalinger for sikker helikopterflyging. Trenden med flyging nære pilot og tilskuere er 

bekymringsverdig. 

En krasj med en stor turbinmodell på Notodden flyshow kunne ha blitt en stygg ulykke, da den 

styrtet ikke langt fra en campingplass. Motorkutt kort tid etter takeoff årsak. Flyet begynte ikke å 

brenne pga. at turbinen ikke var i gang. Piloten burde ha styrt flyet rett fram, og ikke svingt.  

Dialog med arrangørklubb Kongsberg MFK. Ikke mulig å unngå all overflyging av campingplassen, 

men nye strengere rutiner for inn/utflyging ved avgang og landing vurderes og blir innført neste år. 

God fokus på sikkerhet hos arrangør, med blant annet kontroll av gyldig ansvarsforsikring ved 

ankomst til stevnet. 



Rapport fra rekrutteringsutvalget 

«RU», og Rune Pavestad spesielt, samlet mye stoff om rekruttering som resulterte i en fin «how to»-

artikkel i MI. Den ble også oversatt til danske og publisert i Modelflyvenyt kort tid etter. Niels H. 

kommer trolig med ny artikkel i MI nr 6. 

Rune & JGW var på Viking helikoptertreff i Aurskog. Utdeling av blader til deltakere og tilskuere. 

Det registreres at HG/PG-seksjonen har en eventyrlig vekst i medlemmer. Fagsjef HG/PG anser 

instruktørutdanning som en vesentlig faktor.  

Asker MHK og Flystua, muligens med flere vil arrangere aktivitet på Teknisk museum i november. 

Gruppeleder F3A/F3P Espen Kvien stiller opp sammen med topp-pilot Alex Heindel på Arctic E-fest 

for å holde foredrag og kurs om F3P med formål å rekruttere flere til presisjonsflyging. 

Det foregår mange rekrutteringsarrangement rundt i klubbene. Kun noen få ringer og etterspør 

materiell etc. Vi sender gjerne kasser med overskudds-MI og NLF-brosjyrer til de som spør. RU vil 

gjøre tiltak for at mulighet for å bestille materiell blir bedre kjent. 



Prosess høst 2013 Revisjon av Modellflyhåndboka 

 

Hensikten med prosessen er å gjennomføre en erfaringsbasert revisjon av Modellflyhåndboka 

(MFH) basert på innspill fra klubbene ved klubblederne. 

Utgangspunktet er at MFH har fått et format som anses som hensiktsmessig, og at 

revisjoner vil gå på endringer av konkrete punkt i MFH.   

Foreslått tidslinje for prosessen: 

 Klubblederne bes om å ta opp i sine respektive klubber hva man konkret ønsker å ta 

opp som mulige revisjoner av konkrete punkt i MFH. Bestilling fra 

Modellflyseksjonen til klubblederne sendes ut til klubblederne 01.10.2013. Det 

oppfordres til at klubblederne tar dette opp i særskilte møter i sine klubber innen 

01.11.2013. Det må vektlegges i bestillingen til klubblederne at innspillene må være 

konkrete, og adressere spesifikke punkt i MFH med konkrete forslag til forbedringer 

av konkrete punkt.  

 

 Medlemsmassen oppfordres, ved en utsendelse av felles mail fra fagsjef på vegne av 

Styret og SU, til å komme med innspill til sine klubbledere innen 08.10.2013. Det må 

vektlegges i henvendelsen til medlemmene at innspillene må være konkrete, og 

adressere spesifikke punkt i MFH med konkrete forslag til forbedringer av konkrete 

punkt.  

 

 

 Styreleder utarbeider forslag til tekst som sendes til klubbledere og medlemmer, som 

sirkuleres i styret for godkjenning før utsending.  

 

 Klubblederne sender tilbakemeldinger til SU v/fagsjef innen 01.12.2013. Innspillene 

behandles i styret og revisjoner vurderes tatt inn i MFH.  

 

 

 Utkast til revidert MFH sendes ut til klubbledere 01.02.2014, slik at klubblederne får 

forberedt seg til en diskusjon rundt dette til klubbledermøtet 01.03.2014.  

 

 



Kjære klubbledere 

Utendørs-sesongen 2013 for modellflyging er nå på hell, og medlemsklubbene våre har hatt 

en sesong bak seg der man har fått anledning til å prøve ut hvordan første versjon av 

sikkerhets-systemet for organisert modellflyging i Norge, Modellflyhåndboka (MFH)  har 

virket.  

Modellflyseksjonen i NLF, i samarbeid med Sikkerhetsutvalget, som nå består av fagsjef Jon 

Gunnar Wold, Magne Hegstad (Moss MFK), Magnus Nordstrand (Gjøvik og Omegn MFK), vil 

svært gjerne få innspill fra klubbene på hvordan systemet har fungert i praksis. Hensikten 

med innspillene er å kunne gjøre fornuftige og nødvendige revisjoner av MFH. Det 

understrekes at MFH har fått en form som anses som riktig og hensiktsmessig, og det er 

ingenting i årets erfaringer som tilsier at selve formatet skal legges om. Det innebærer at 

revisjoner i denne runden vil dreie seg om konkrete innspill til forbedringer av helt konkrete 

punkter i MFH.  

Det er viktig at klubblederne sørger for at dette overholdes.  

Generell kritikk som ikke adresserer spesifikke punkter med forslag til forbedringer vil 

vanskelig kunne gi Styret og SU noe å arbeide med.    

Forslag til prosess i klubbene: Det foreslås at klubblederne innkaller til et medlemsmøte i 

sine klubber der erfaringer med MFH står som tema. Dette gir en mulighet for å kunne 

diskutere med medlemmene hva man mener har fungert bra og hva man mener kan 

forbedres. Det vil helt sikkert komme en del kritiske kommentarer, det er nettopp noe av 

hensikten med denne øvelsen. Da er det viktig at den som fremsetter kritikken samtidig 

kommer med konkrete forslag til forbedringer. I innkallingen til klubbmøtene er det viktig at 

dette presiseres på forhånd. Frist for dette arbeidet er slik at tilbakemeldingene må være SU 

ihende innen 01.12.2013.   

Tilbakemelding sendes via klubblederne til fagsjef og SU-leder Jon Gunnar Wold, 

jgw@nlf.no.  

Det gjøres oppmerksom på at et tilsvarende brev sendes 08.10.2013 direkte til alle 

medlemmene i klubbene, som en «heads up» slik at medlemmene er godt forberedte. 

Vennlig hilsen 

Asle Sudbø 
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