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Norges Luftsportforbund 

fikk ny logo og grafisk 

design sommeren 2015











PROFIL 2015 NLF







Artikler med ny NLF-logo settes i produksjon. 

-Klebemerker

-Badges

-Jakkenåler

-Caps

-Div. klær



Norges Luftsportforbunds hjemmeside

www.nlf.no



1. Tekniske oppdateringer:

• Oppgradering av programvaren til nyeste versjon

• Fikse diverse bugs og sikkerhetsproblemer

• Søkemotoroptimalisering

2. Implementering av ny grafisk profil

• Nytt utseende

• Ny og forbedret informasjonsdesign

• «Mobiltilpasning» - utvikling av såkalt responsivt design 

som tilpasser visningen til størrelsen på brukerens skjerm

3. Forventet lansering uke 46 (ca. 10/11)

Forbundets hjemmeside i ny drakt.



Mål for nytt informasjonsdesign

• Forsiden skal ha mindre fokus 
på nyheter. Den skal fremstå 
som ryddig og oversiktlig, og 
ha to klare fokusområder:

1. Medlemsservice: Økt 
selvbetjening 
(synliggjøre det vi har) 
for eksisterende 
medlemmer, for å 
redusere antall telefoner

2. «Bli medlem» -for nye 
medlemmer som ønsker 
å vite mer om NLFs 
aktiviteter

Ved å fjerne 

unødvendig 

informasjon, 

kommer det viktige 

til syne!



Medlemsservice

Forside

Nyheter

Aktiviteter

Om NLF

Navigasjon til 

seksjonene

Bli medlem



Medlemsservice

Seksjon

Seksjonsnyheter

Seksjonens aktiviteter

Om NLF

Bli medlem

En standard meny som er 
lik for alle seksjonssider, 
med lenke til:

• Egen «fagmeny» for 
aktiviteten 
(se neste side)

• Klubber

• Alle aktiviteter

• Kontaktinformasjon til 
seksjonen



Fagmeny detalj

Kalles «megameny» på fagspråket…

Seksjonen kan selv styre innholdet her.



ORGANISASJONSPROSESS I NLF

Orienterte på fagseminaret i fjor. Viste da en animasjon hvor «veggene» 
mellom seksjonene i stor grad blir fjernet.

Mye har skjedd etter det. 

Positivitet i forbundsstyret og i administrasjonen. Noen er selvfølgelig 
skeptiske, men de aller fleste er med.

En naturlig samarbeidsgruppe er ballong, mikrofly, motorfly og seilfly.

Arbeide videre mot Luftsportstinget i 2017. Mulige vedtak.



NLF blir fra 1. januar 2016 

utpekt som ansvarlig 

nasjonal myndighet innen 

utdanning og lisensiering for 

ballong og seilfly.

Dette kan være første del av 

en større delegering.

NLF SOM KOMPETENT MYNDIGHET (CA)



AKTIVITETSKONSULENTEN





LUFTSPORTSUKA 2016

Starmoen, 15. – 19. juni

Mye er på plass, bl.a. muligheten for å avlegge 
teorieksamen til PPL, men her kan mye 
endres. Kom gjerne med ønsker og idéer. 
Kontaktperson for motorfly er Santi.



SEKSJONSMØTER OG 
LUFTSPORTSTING 2017

1. og 2. april. 

Clarion Hotel & Congress Oslo Airport 

Nordic Choice Hotels er stolt hovedsamarbeidspartner til 
Norges Luftsportforbund. Rabattkoden ligger inne 
automatisk om du logger deg på www.choice.no/nlf

Fungerer også om du benytter kjedens hovedside  
www.choice.no men da må du benytte rabattkoden: 66177 J

http://www.choice.no/nlf
http://www.choice.no/


FASTLEGER KAN UTFØRE LEGEUNDERSØKELSER TIL LAPL, MEN…….



FLYRADIOER



Flyradioer

Norge har tiltrådt forordningen som forutsetter 8,33 
KHz kanalseparasjon. 

Stor vilje på høyt nivå hos myndighetene til at Norge 
skal melde avvik om det er faglig forsvarlig.

Danmark er svært nær å komme i mål med saken. 
Skandinavisk samarbeid for å oppnå godt resultat i 
alle landene.



Avinor vil gjerne drøfte med oss om det skal etableres en ordning hvor de 

kan bidra med økonomisk støtte ved anskaffelse av transponder.

Fristende med penger, men saken har flere sider. –Vi jobber med saken.



Anlegg -flyplasser
Saksfeltet deles inn i fire:

GA-plass for Osloområdet

Stamruteplassene –GA miljøenes utfordringer

Lufthavnene i østlandsområdets «ytterkant»

De små lufthavnene med liten trafikk i resten av landet









Hvor passer klubb-

hangaren inn?





«Ingen 

flyplasser

forsvinner i

planperioden.»



Luftrom

• NLF er bekymret over at stadig mer luftrom blir regulert 

fra ukontrollert- til kontrollert luftrom. 

• Mer restriktiv luftromsklassifisering enn nødvendig.

• Pkt. 1 og pkt. 2 i kombinasjon i en tid med fokus på 

kostnader, med redusert bemanning av ATC som 

konsekvens, er vi redde for at GA kan bli presset ut. 

• NLF er positive til Remote Services (fjernstyrte tårn), men 

er svært opptatt av at det legges inn nok kapasitet.







VI MÅ TA MILJØSPØRSMÅL PÅ ALVOR!

Støy og utslipp.

Overraskende stor andel av flyene vi opererer kan benytte 

blyfri flybensin. (Blyfri flybensin er noe helt annet enn Mogas

(bilbensin)).

Gode alternativer drevet av elektrisitet er ikke langt unna…..





H.M. KONGENS POKAL
Norges Luftsportforbund har de siste årene fått tildelt to pokaler hvert år.

Inndelt i to grupper. Ny fordeling fra og med 2016.

Pokal A: Motorflyging, Modellflyging, Seilflyging

Pokal B: Mikroflyging, Fallskjermhopping, Hang- og Paragliding.



FRIST FOR NOMINERINGER TIL FORBUNDETS 
HEDERSTEGN ER 15. DESEMBER ÅRET FØR UTDELINGEN 


