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Organisasjonen frem til nå:

• 1909 Norsk Luftseiladsforening

• 1928 Norsk Aero Klubb (NAK)

• 1971 Norges Luftsportforbund 

-etableres med fall og seil

• 2003 Norges Luftsportforbund 

/ Norsk Aero Klubb (NLF/NAK) 

–alle i én organisasjon men 

med dobbeltnavn. 

• 2007 organisasjonen endrer 

navn til NIF-godkjent     

Norges Luftsportforbund (NLF)

• Det er en tid for alt……



Forbundsstyret fremmer for luftsportstinget 2017

• Ti år etter at alle er samlet med navnet Norges 

Luftsportforbund bør følgende endres:

• Norsk Aero Klubbs gullmedalje endres til    

Norges Luftsportforbunds gullmedalje. 

• Norsk Aero Klubbs sølvmedalje endres til   

Norges Luftsportforbunds sølvmedalje. 

• Norsk Aero Klubbs gullnål endres til           

Norges Luftsportforbunds gullnål.

• NAKs Flytjeneste bør bli NLFs Flytjeneste

• NAKs kårde bør bli NLFs kårde

• Luftforsvarets Gavefond til Norsk Aero Klubb 





Piper Cub L18C
• Syv fly ble tatt ut av Forsvarets tjeneste og solgt på 

gunstige betingelser til medlemsklubber i NAK i 1992.

• Flyene er gitt til Norge som våpenhjelp fra USA (MAP-

materiell).

• Våre klubbledere for 25 år siden signerte avtaler som 

forplikter dagens eiere på urimelig måte. –Krav om 

gjenoppbygging uten noen betingelser / forutsetninger. 

Endre til krav om en «god forsikring». –Kr. 500.000,-

• Eierskifter svært vanskelig. Råderettsbegrensning / må 

godkjennes både av Forsvaret og NLF. Det arbeides 

med forenkling. Mål å få NLF i posisjon til å håndtere 

dette direkte overfor den amerikanske ambassaden.





Airbus E-fan til Oslo

• Et samarbeid mellom Avinor, Airbus og 

Norges Luftsportforbund. 

• Zerokonferansen 23. og 24. november 

på Youngstorget i Oslo.

• Utstillingen ZEROexpo er åpen for alle.

• Kronprinsen, samferdselsministeren, 

lederen for transportkomiteen på 

Stortinget m.fl kommer. –Kommer du?





Spørsmålsbank og 

system for eksamen
• Iverksatt oversettelse og tilpassing av om lag 3000 relevante 

«myndighetsgodkjendte» eksamenspørsmål.

• Kan brukes av alle NLFs seksjoner til utdanningsformål.

• Eksamen for aktiviteter som drives etter sikkerhetssystem 

d.v.s. Fall, HP, Mikro. (Modellfly kommer). 

• Eksamensopplegg for annen luftfartsmyndighet (Qualified

entity) –Eksamen for teknikersertifikat Part 66 L.

• Eksamen for «egen myndighet», Norsk Luftsportstilsyn.     

LAPL for seilfly og ballong samt ballongsertifikat -BPL og 

seilflysertifikat -SPL. (Competent authority). 





Nytt medlemssystem

• Vårt nåværende system, MelWin, ble utviklet for 

å takle 2000-problematikken. –Er nå «frakjørt».

• Utover egne utfordringer med gammeldags 

system som krever mange delvis manuelle 

operasjoner, stiller idretten høyere krav til 

rapportering.

• Nytt system under utvikling med NIF IT som 

leverandør. 

• Implementeres i 2017.  



Vektproblematikk
Saken avgjøres på den europeiske scenen. Vi spiller «fra 

benken». Nå 450 kg (472,5). Vårt mål 600 kg.  





Modellfly og droner

• Modellfly tas ut av forskrift for ubemannede luftfartøy, og får 

egen ny forskrift. Begge blir gjeldende fra 1. juni neste år

• Modellflyging får store restriksjoner, med mindre flygingen 

foregår iht. godkjent sikkerhetssystem. NLF er positive, for vi 

ønsker at modellflygernes eget regelverk skal bli et godkjent 

sikkerhetssystem.

• Ubemannede luftfartøy får krav til transponder for større UAV’er

• Alle UAV-piloter får krav til radiotelefonisertifikat ved flyging i 

kontrollert luftrom



Legeundersøkelser til LAPL

• Gjennomslag for 

prøveordning med at 

allmenlege (fastlegen) 

kan utføre 

legeundersøkelsen.

• Periode for 

prøveordningen skal 

være «realistisk».

• Gjenstår å få på plass  

en god modell for 

økonomi. 



Flyradioer
Det «unødvendige» kravet om 8,33 kHz kanalseparasjon fra 2018

Avinor – Luftfartstilsynet – Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet





Rygge Flyplass
• I dag står vi på bakken. 

• Meget god dialog med Forsvarsdepartementet. 

Vi er optimistiske og har tro på å komme i gang 

rundt årsskiftet. 

• Rygge Brukerforum i «fremste rekke» i arbeidet 

men jobber i svært tett samarbeid med Norges 

Luftsportforbund. 

• Mest sannsynlig løsning er at det søkes om 

dispensasjon fra kravet til konsesjon. Muligens 

blir det NLF som søker. Både LT og SD er 

forberedt på at slik søknad kan komme. 





Kjeller Flyplass
• Svært krevende sak. 

• Som forventet ligger nedlegging av Kjeller som 

militært anlegg inne i Forsvarets langtidsplan.

• Klubbene samlet om å følge «historisk spor» / 

flygende museum. Det eneste som kan 

sannsynliggjøre at det også i fremtiden er en 

flystripe på Kjeller.

• Har vært / er enkelte soloutspill som vi er redd 

kan skade saken. 

• Vi kan ønske oss så mye, men er vi for 

«grådige» er muligheten for å miste alt langt 

større. 





Nytt luftsportsanlegg i 

osloområdet.

En svært krevende sak som ingen 

har funnet løsning på.

Kan Krogstad i Sørum kommune 

være løsningen?

-Det muliges kunst!





Følgende spesifikasjoner gjelder for krav 

til anlegget i det videre arbeidet:

• 1) Rullebanelengde (TORA/LDA): Minimum 1000 meter

• 2) Rullebanebredde: Minimum 18 meters bredde

• 3) Takseveier: Minimum 12 meters bredde

• 4) Rullebanedekke: Asfalt

• 5) Maksimum startvekt: 5.700 kg

• 6) Antall bevegelser: Minimum 30.000 per år

• 7) Tilretteleggelse for hangarplass: Minimum 120 fly

• 8) Brennstoff: Jet A1, Avgas 100 LL og UL91

• 9) Meteorologitjeneste: Ingen



• 10) Utstyres for VFR dag og natt.

• 11) Utformes i tråd med BSL E 3-3 forskrift om utforming av små flyplasser.

• 12) Oppfyller krav til «liten flyplass» i BSL E 1-2 forskrift om krav til 

teknisk/operativ godkjenning av flyplasser.

• 13) Defineres som flyplass til offentlig bruk, ref BSL E 1-1 forskrift om konsesjon 

for landingsplasser, § 2 bokstav f. 

• 14) Sone med påbud om toveis radiosamband etableres rundt anlegget (RMZ).

• 15) Tårntjeneste: I utgangspunktet ingen, men bør inngå i arealplanleggingen. 

• 16) Betjener ikke luftfartøy i kommersiell luftfarttransport (commercial air 

transport) som definert i forordning (EU) nr. 216/2008 og (EU) nr. 1008/2008.

• 17) Reguleres ikke av forordning (EU) nr. 139/2014 om flyplasser.

• 18) Forberedes for GNSS-innflyging.



Takk for meg.


