
Norsk VM-bronse i RC seilfly

Norge fikk både individuell VM-bronse ved Espen Torp, og 
bronse til det norske laget med Espen Torp, Olav Kallhovd og 
Bjørn Tore Hagen.

Jo Grini vant sin 2. Kongepokal

Lillehammer MFK arrangerte 
NM i klasse F3J RC seilfly på 
Åsen modellflyplass helgen 
30-31. august. Jo Grini fra 
Valdres FK/Modell stakk av med 
seieren, og vant dermed H.M. 
Kongens pokal - for andre gang 
i denne klassen. Grini er dermed 
den eneste som har vunnet H.M. 

Kongens pokal for modellflyging to ganger. Generalsekretær 
John Eirik Laupsa var tilstede og overrakte pokalen.  Les mer

Oversikt over NM i luftsportsgrener 2014

Siden forrige nyhetsbrev har vi kåret NM-vinnere i flere grener. 
NLF har som mål at alle NM skal gjennomføres på en god måte, 
hvor også medieomtale og seremonier inngår som viktige 
elementer.  Her finner du en samlet oversikt over NM i NLF, som 
oppdateres etter hvert som mesterskapene er gjennomført. 

Hederstegn - kjenner du noen som bør hedres?

Vi minner om at fristen for å søke om forbundets heder-
stegn som ønskes utdelt i 2015 er 15. desember i år. For mer  
informasjon se: www.nlf.no/info/saksbehandling-hederstegn

Luftsportsuka 2015 - hold av datoen!

Luftsportsuka vil bli på Starmoen 
17 – 21. Juni 2015. Vi starter plan-
legging av programmet i høst. Har 
du forslag til kurs, foredrag eller 
annet, ta kontakt med Tom Brien.

Klubbkontingenter 2015

Det vil bli sendt et brev til alle klubber på E-post om at evt. 
vedtatte endringer av klubbenes kontingenter for kommende 
år må være meddelt NLF innen 28. oktober. Grunnen til denne 
fristen er at alle nyinnmeld inger i år som kommer etter 1. 
november gjøres etter 2015-satser, og gjelder for hele det 
kommende kalenderåret.

Ikke krav om å bruke Klubbadmin for luftsportsklubber

En del klubber har mottatt uriktig 
informasjon om at det eksisterer et 
krav om at  alle klubber må begynne å 

bruke medlemssystemet «Klubbadmin». Les hele saken

Husk kravet om politiattest for idrettsledere

Idrettsstyret vedtok i 2008 at det fra 1. januar 2009 var 
absolutt krav om at alle trenere og ledere som er i et tillits- /
ansvarsforhold til ungdom under 18 år har politiattest. Dette er 
for å best mulig sikre seg mot seksuelle overgrep i norsk idrett. 
Klubbene og andre utøvermiljøer har ansvar for at dette følges 
opp. NLF orienterte grundig om ordningen da den ble innført, 
men finner det nødvendig å igjen minne om saken. Dette er ikke 
noe vi kan velge å gjøre eller ikke, luftsport er en del av norsk 
idrett og dette er en del av «kontrakten». Det er samme krav i 
andre frivillige organisasjoner, og det foregår for tiden et revis-
jonsarbeid med politiattestordningen. Sannsynligvis ender det 
med et system hvor de personer som er med i flere organisas-
joner slipper å måtte fremvise attest mer enn ett sted. Inntil nye 
regler måtte gjelde er ordningen slik den ble innført fra 2009. 
Mer informasjon om krav til politiattest

Nyttige lenker for mikroflygere

• Hendelsesrapporter for mikrofly
• British Microlight Aircraft Association
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Einar Bjørnebekk i K8 over Näsinge.  Jeløy seilflyklubb er i gang med 
flyging på Näsinge ved Strømstad etter noen års opphold, og både 
nye elever og «gamle» seilflygere dukker opp. Jeløy seilflyklubb er 

miljøbevisste og sleper med et nytt Dynamic mikrofly. De som vil prøve 
seilflyging er hjertelig velkommen!  Foto: Einar Bjørnebekk

VM-laget:  
Fra venstre: Olav Kallhovd, Espen Torp og Bjørn Tore Hagen.  
Foto: Olav Kallhovd

John Eirik Laupsa delte ut H.M. 
Kongens pokal til Jo Grini.  
Foto fra F3x.no
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