
SEKSJONSMØTE MODELLFLY 16.10.2021

1. GODKJENNE DE FREMMØTTE

Fremmøtte er godkjent. 25 stk stemmeberettigete

2. CODKJENNE lNNKÅLLNG, SÅKSLiSTE OG FO1ETNiNGSORDEN
Godkjent med kommentar (frist for behandling av saker)

3. VELGE DIRIGENT, 2 REFERENTER, 2 REPRESENTANTER TIL Å SIGNERE PROTOKOLL

OG ET TELLEKORPS PÅ 3 PERSONER

Dirigent: Anders Holt Jacobsen
Referenter: Atle Klungrehaug og Rune Haugen
Representanter til å signere protokoll: Jo Grini og Tor Heine Bossum
Telelkorps: Kjell Bentzen, Thor Owe Johansen og Øyvind Lunden

4. VELGE 9 (9) REPRESENTANTER OG 2 VARAREPRESENTANTER TIL
LUFTSPORTSTINGET

Oppgitte representanter:

-Jon ny Rinde
-Rune Haugen
-Jo Grini
-Tore Jemtegård
-Pål Anthonisen
-Jan Lødner
-u’yvfl0 LUiiu

-Ben Erik Ness
-Stig Magne Olsen
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-Tor Heine Bossum
- Anders Holt Jakobsen

5. BEHANDLE ÅRSBERETNING FOR SEKSJONEN 2019 OG 2020
Årsrapporten gjennomgått og godkjent slik en er fremlagt av styret.
Kommentarer:
Arbeidet NLF ved Jon Gunnar Wold og Espen Bakke ift registrering inn mot LT har
vært formidabel. Saken rundt registrering er ikke landet med LT og må behandles
videre av seksjonsstyret og fagsjef.

lnnspill vedr rapportering. Viktig å poengtere til medlemmene at rapportering ikke
har konsekvens for den som melder inn.
Viktig at hendelser rapporteres, da dette også er en del av Modellflyhåndboka, og slik
sett vil kontrollert av LT (revisjon).



6. BEHANDLE SEKSJONENS DEL AV REGNSKAP FOR 2019 OG 2020 I REVIDERT STAND
Regnskap fremlagt av styret ble godkjent.

7. BEHANDLE INNKOMNE FORSLAG
Sak innmeldt av Cirrus Modellflyklubb.
Kommentarer til justeringer. Forslag oppdateres.

Kommentar til Gruppeleders mandat og behandling av Landsiag.
lnnspill om at Modellfly styret ser på etablering av en Landslagssjef.

8. FASTSETTE SEKSJONSKONTIGENTER OG AVGIFTER FOR 2022 OG 2023
Forslag til vedtak fremlagt av styret. Forslag godkjent av seksjonsmøte.

Kommentarer:
Styrets forslag tar høyde for det forslaget som legges frem på tinget, at
forbundskontingenten for modell skal være lik som for de andre seksjonene.
Budsjett for 2022 og 2021 viser derfor en nedjustering av seksjonskontingenten slik
at netto kostnad ift forbundskontingent = kr 0,-

Info fra rådgiver i NLF om hva de har bidratt med sentralt ift vår aktivitet.

Diskusjoner rundt spørsmålet om en økning av forbundskontingent. Hva får vi tilbake
for denne økningen? Er en såpass <(liten» økning noe som skal diskuteres, og heller
tenke på fellesskapet, bidra til forbundet og den felles jobben de gjør spesielt ovenfor
internasjonale regler/EU og konkurranser.

Sittende president informerte om grunn til at saken kom opp i forbundsstyret.
«Hvorfor har modellfly en 50% mindre kontingent?». Forsalget som legges frem på
Tinget er tenkt å skjerme modellfly ift at man kan komme opp i en situasjon hvor
modellseksjonen må betale full kontingent allerede 01.01.2022. Overvekt av
representanter fra andre seksjoner vil stemme fremlagt sak på tinget frem.

Innspill. Hva om modellfly går ut av NLF og danner eget forbund? Katastrofalt for NLF
som forbund.

Protokolltilførsel:

Det vises til seksjonsmøtets behandling av sak 8 - Fastsette seksjonskontingenter og
avgifter.

Under debatten deltok representanter fra NLFs presidentskap og administrasjon. Det
fremkom flere kommentarer, som av seksjonsmøtet ble oppfattet som forsøk på
agitasjon.
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Presidenten fremmet argumentasjon i form av trusler med målsetning om å påvirke
seksjonens medlemmer til å godta Luftsportstingets forslag til økning av
medlemskontingent.

Videre opprører det seksjonsmøtets deltakere at president henvendte seg til en
ansatt med følgende oppfordring: «Nå kjører du saken.» Innlegget som da kom frem,
var helt klart en godt forberedt tale.

At representantskapet på denne måte forsøker å påvirke en seksjons reelle
saksbehandling opplever seksjonsmøtet som en utidig innblanding i våre
forhandlinger.

9. FASTSETrE LANGTIDSBUDSJET OG UTVIKLING.. OG HANDLINGSPLAN FOR

SEKSJONEN FOR PERIODEN 2022-2025

Gjcnnomgang av plan som foreligger. Styret jobber her med en ny stilling / verv som
Sportssjef / Landslagssjef som skal hjelpe Gruppelederne ift tilrettelegging.

Langtidspian godkjennes av seksjonsmøte.
Langtidsbudsjettet fremlagt av styret godkjennes.

10. GJENNOMGÅ SAKER OG FORSLAG SOM SKAL BEHANDLES PÅ LUFTSPORTSTINGET

NLF vil fremme et forslag om å øke forbundskontigenten over en periode på 8 år slik

at den kommer på samme nivå som de øvrige seksjonene.

11. VALG:
a) SEKSJONSSTYRE

Valgkomiteens innstilling godkjennes

b) VALGKOMITE BESTÅENDE AV LEDER OG TO MEDLEMMER
Leder: Rune Haugen
Medlem 1: Kenneth Kåsereff
Medlem 2: Jone Birkelid
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Jo Grini Tor Heine Bossum



Konkurransereglement
-

____________

MODELELY

Gjelder alle konkurranser i regi av klubb tilsluttet Modellifyseksjonen i Norges luftsportforbund

ENDRINGSFORSLAG/UTKAST- modellflystyret

EN DRINGSF4RSLAG/UTKAST- orslag fra Cirrus RCFK

Versjon 2 0 Vedtatt av Seksjonsmøtet 16
sesongen).

Erstatter alle tidligere bestemmelser.

NLFs konkurransereglement er bestemmende dersom det er avvik mellom NLFs

konkurransereglement og inneværende dokument.
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Regler for arrangement av Norgesmesterskap (NM)

Erstatter Bestemmelser vedtatt av Modellflyseksjonens seksjonsmøte 2019.

NM skal arrangeres slik at de tilfredsstiller kravene nedfelt i FAI Sporting Code, samt følger NLFs
konkurransereglement, som er bestemmende dersom det er avvik mellom NLFs
konkurransereglement og inneværende dokument.

1. NM kan bare avholdes i de klasser som er godkjent i NLFs konkurransereglement.

2, NM i godkjente modellflygrener kan bare arrangeres av modellflyklubber/grupper som er
tilsluttet NLF.

3. For å delta i NM kreves det norsk statsborgerskap. Utenlandske statsborgere kan delta i NM
og få tittelen norsk mester dersom

a. vedkommende har vært bosatt i Norge i minst tre år

b. ikke har deltatt i et annet lands nasjonale mesterskap eller representert et annet
land i internasjonale mesterskap i samme periode.

Et NM-arrangement kan være åpent for deltakelse av andre, men det er kun de som
tilfredsstiller a) og b) som teller på den offisielle resultatlisten for NM, den utenlandske]
statsborgeren blir trukket ut av endelig liste før NM finaler. Men arrangøren kan velge å kjøre
to finaler, en for NM og en for stevnet med utlendinger. Ved behov, skal NM-finalen
prioriteres

4. Ved påmelding skal det opplyses hvilken klubb deltakeren/laget representerer.

5. Deltakere i NM skal ha gyldig FAI sportslisens utstedt av NLF.

6. Den enkelte gruppeleder er ansvarlig for å identifisere arrangør til NM, fortrinnsvis for to år
framover.

7. Seksjonsstyret godkjenner NM-arrangør etter anmodning fra gruppeleder for den aktuelle
klassen.

8. Arrangør, sted og dato bør være fastsatt og ført opp på terminlisten på nlf.no minimum seks
måneder før mesterskapet avholdes og fortrinnsvis innen 1. januar i det året mesterskapet
gjelder for. Arrangøren plikter å foreta fullstendig utlysning av mesterskapet på nlf.no eller i
medlemsbladet Modellfly Informasjon senest 4 uker før første konkurransedag. I utlysningen
skal det opplyses om arrangørklubb, kontaktperson(er), påmeldingsfrist, stevnested/tid og
startkontingent for de enkelte klasser.

9. Seksjonsmøtet kan sette en Øvre grense for startkontingent.

10. Arrangør står fritt til å fastsette påmeldingsfrist, samt å godta eller forkaste
etteranmeldinger.

11. Avlysning/utsettelse: Et NM kan avlyses eventuelt utsettes utelukkende dersom følgende
forhold foreligger:

a. Det er påmeldt færre enn 5 deltakere innen påmeldingsfristen

b. De værmessige forhold tillater ikke en forsvarlig avvikling av mesterskapet iht. til
minimumskrav til vær i FAI Sporting code for den aktuelle klasse

c. Andre forhold som kan betegnes som force majeur

d. Avlysning skal meddeles gruppeleder og NLF v/Fagsjef modellflyseksjonen, som
deretter underretter Seksjonsstyret. Seksjonsstyret må godkjenne avlysningen.

e. Avlysning i henhold til punkt a) kan foretas tidligst dagen etter påmeldingsfristens
utløp
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f. En avlysning i henhold til punktene b) og c) kan foretas frem til arrangementsdagen.

g. Dersom et mesterskap utsettes, skal det gå minimum 14 dager til neste forsøk, og ny
dato og arrangementssted skal tilsendes direkte til samtlige som var påmeldt til det
utsatte mesterskapet, samt bekjentgjøres i terminlisten på nlf.no minimum 10 dager
før. Denne fristen gjelder ikke dersom mesterskapet kan avvikles tidligere, og alle de
påmeldte er enige om dette.

h. Dersom ovenstående regler følges, er verken forbundet, seksjonen eller
arrangerende klubb ansvarlig for eventuelle kostnader de deltakende har pådratt seg
i forbindelse med avlysning.

12. Det skal normalt etterstrebes en størst mulig bredde i deltakelse på NM. Imidlertid kan
arrangøren i samråd med Modellflyseksjonen eller gruppeleder sette en øvre grense på antall
deltakere der ubegrenset deltakerantall kan skape problemer for den praktiske
gjennomføringen.

13. Arrangøren får fra NLF oversendt tre medaljer (gull, sølv og bronse) for hver av grenene det
konkurreres i, samt diplomer til alle deltakerne. Forøvrig er det opp til arrangøren å skaffe
premiering. Premiering skal utføres umiddelbart etter at konkurransen er avsluttet.
I NM hvor det arrangeres lagkonkurranser vil hver deltager på laget samt eventuelt lagleder
motta medalje i forhold til regler i FAI sporting code.

14. Arrangør eller gruppeleder plikter å sende inn komplette resultatlister til NLF v/fagsjef så
snart som mulig etter avholdt mesterskap. Resultatlistene skal minimum inneholde:
Plassering, navn på deltaker og deltakers klubb.

15. Arrangøren er ansvarlig for å utnevne en jury som kan behandle protester. Protester mottas
mot et protestgebyr tilsvarende startkontingent for klassen. Gebyret tilbakebetales dersom
protesten tas til følge. Protester må leveres skriftlig senest 30 minutter etter at en omgang
eller konkurransen er avsluttet.

16. I følgende klasser er det minimum antall omganger som følger:

Det tillates ett minimum av 6 tellende flukter i F3B

Det tillates ett minimum av 4 tellende flukter (inklusive strykning) i F3F

F.Det tillates ett minimum av 3 innledende og 2 finalerunder i F3J og F5J

Det tillates ett minimum av 3 innledende og 2 finalerunder i F3K
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Regler for arrangement av nasjonale klassernesterskap

Erstatter Bestemmelser vedtatt av Modellflyseksjonens seksjonsmøte 2019.

Nasjonalt klassemesterskap (NK) arrangeres for de klasser som er godkjent som nasjonale klasser av
Seksjonsstyret. I hovedsak følger NK de samme bestemmelser som NM, og er underlagt NLFs
konkurransereglement. Vinneren av NK kåres til norsk klassemester.

1. NK kan kun avholdes av modellflyklubber/grupper tilsluttet NLF modellflyseksjonen.
2. Utenlandske statsborgere som har fast registrert bosted i Norge og har gyldig medlemskap i

en modellflyklubb/gruppe tilsluttet Norges Luftsportsforbund kan delta i NK og godskrives de
plasseringer vedkommende måtte oppnå. Vedkommende kan representere Norge på
landslag i nordiske mesterskap.

3. I grener der konkurranseformen tillater det, kan det arrangeres åpne uttaksstevner hvor
øvrige utenlandske statsborgere kan delta, men en slik deltaker skal ikke tas med ved
utregning av resultater som danner grunnlag for uttak til landslag.

4. Det skal være minimum 3 deltakere som er påmeldt og har betalt startkontingent for at NK
kan avvikles.

5. Øvrige bestemmelser vedr. påmelding, avlysning mm. følger regler for arrangement av NM.

Godkjente NK-klasser modellfly:
P30 (friflukt), F3A Nordic, F3A Sport, IMAC (alle), F3C Sport og F3C Populær.
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Regler for arrangement av u ttaksstevner

Erstatter Bestemmelser vedtatt av Modellflyseksjonens seksjonsmøte 2019.

Uttaksstevner avholdes i FAI-klasser eller nordiske klasser med gjeldende konkurranseprogram
godkjent av det nordiske fellesmøtet.

• Uttaksstevner kan bare arrangeres av modellflyklubber/grupper som er tilsluttet NLF

• For å kunne delta i uttaksstevne må deltakeren være norsk statsborger og ha gyldig
medlemskap i en modellflyklubb/gruppe tilsluttet NLF

• Utenlandske statsborgere som har fast registrert bosted i Norge og har gyldig medlemskap i
en modellflyklubb/gruppe tilsluttet NLF kan delta i uttaksstevne og godskrives de
plasseringer vedkommende måtte oppnå. Vedkommende kan representere Norge på
andslag i nordiske mesterskap.

• I grener der konkurranseformen tillater det, kan det arrangeres åpne uttaksstevner hvor

Øvrige utenlandske statsborgere kan delta. n slik deltakers gruppe-resultater skal være
ned i utregningen av resultater, men deltakerenfjernesfra den endelige
esultatlisten som danner grunnlag for uttak til landsiag.

• Hver gruppeleder er ansvarlig for å identifisere arrangører til uttaksstevner for inneværende
ar.

• Arrangøren plikter å utlyse alle uttaksstevner på NLF.no senest 2 uker før første
konkurransedag. I utlysningen skal det opplyses om arrangørklubb, kontaktperson(er),
påmeldingsfrist, stevnested/tid og startkontingent for de enkelte klasser. Seksjonsmøtet kan
sette en øvre grense for startkontingent.

• Det skal etterstrebes en størst mulig geografisk spredning og bredde i deltakelse på
uttaksstevner

• Etter endt sesong skal gruppeleder så snart som mulig regne ut total plassering gjennom
deltakelse i uttaksstevner, og basert på dette foreta landsiagsuttak etter uttaksbestemmelser

i dette reglement.

• Arrangøren er ansvarlig for å utnevne en jury som kan behandle protester. Protester mottas
mot et protestgebyr tilsvarende startkontingent for klassen. Gebyret tilbakebetales dersom
protesten tas til følge. Protester må leveres skriftlig senest 30 minutter etter at en omgang
eller konkurransen er avsluttet.

Unntak fra internasjonale regler;

Det tillates ett minimum av 6 tellende flukter i F3B

Det tillates ett minimum av 4 tellende flukter (inklusive strykning) i F3F

—Det tillates ett minimum av 3 innledende og 2 finalerunder i F3J g F5i

Eeney IørI rSJrtilIat,

54l klassen F3J og F5J gis deltagerne egne poengsummer for bruk til uttak. Poengene
beregnes etter følgende regel;

Andre unntak eller lokale forandringer fra regelverket opplyses i innbydelse og tas opp på briefing
stevnedagen. Videre praktiseres følgende lokale tilpasninger i uttaksstevner F3J ÖgF5. uten at dette
er formelt vedtatt av seksjonsmøtet;

Vinsj er tillatt på uttaksstevner (linelengde 150m til omlenk). Løpestart er naturligvis også
tillatt på uttaksstevner ved siden av vinsj. (kun F3J)

é4Arbeidstid kan tillates øket til 11 minutter.
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fj.jAntall finalister er normalt 1/4 av deltagerne eller så mange som er praktisk mulig. FAI
regelverk sier minimum 9 som ikke er praktisk gjennomførbart i Norge.

-‘Tidtaking gjøres normalt på uttaksstevner av deltakerne selv.

--4-fDet tillates 10khz spacing mellom kanaler (FAI sier 20khz)

-Alle disse lokale tilpasningene skal avtales ved briefing.
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Regler for uttak av landsiag

Erstatter Bestemmelser vedtatt av Modellflyseksjonens seksjonsmøte 2019.

tJttak av landsiag

Den enkelte gruppeleder lager en innstilling til landslagsuttak til internasjonale konkurranser i
henhold til reglene som er bestemt for hver enkelt klasse.

Uttaksgrunnlaget til landsiag kan inkludere poeng fra deltagelse i ett internasjonalt stevne som1
erstatning for poengsum fra NM. Uttok3grunnlngct til land3lag kan inldudcrc ctt intcrnasjonalt
tcvnc om kan cr3tattc ct NM. Det internasjonale stevnet må godkjennes av modellflystyret forj
gjeldende gren. Godkjennelsen må som hovedregel innhentes på forhånd. Som erstatning for NM
an resultat av godkjente internasjonale stevner gjelde for uttk til landslag.

Innstilling til landslag skal foreligge innen 30. november året før sesongen uttaksinnstillingen gjelder
for. Det foreslåtte landslaget skal varsles skriftlig innen 15. desember og har 14 dagers akseptfrist.
Alle svar skal foreligge skriftlig. Dersom noen av de foreslåtte trekker seg, skal neste på listen
forespørres uten ugrunnet opphold.

Gruppeleder for den enkelte klasse er ansvarlig for at de som kvalifiserer til landslag er tilstrekkelig
kvalifisert gjennom uttakskonkurranser, og kan representere Norge på et tilstrekkelig høyt nivå.

Modellflystyret skal godkjenne landslagsuttak. Vedtaket kan påklages senest innen 3 uker etter
publisert vedtak

økonomisk kompensasjon for deltagelse

For deltakere og lagleder som representerer Norge gjennom å ha kvalifisert seg i nasjonale
uttakskonkurranser og som er tatt ut til landslag av gruppeleder for den aktuelle klassen, betales
påmeldingsavgift av NLF modellflyseksjonen. Deltaker kvalifiserer til konkurransestøtte etter
følgende regler:

• KonkurransestØtte fordeles med et beløp opp til godkjent budsjettert beløp for
deltakeravgift/konkurransestøtte det inneværende år.

• Konkurransestøtte tildeles bare for deltakelse i internasjonale mesterskap (Nordisk
Mesterskap, EM og VM) i FAI-godkjente klasser, for deltakelse i Nordisk mesterskap i klasser
som benytter felles nordisk program vedtatt av det nordiske fellesmØtet, samt EM eller VM i
IMAC.

• Støtte tildeles både i senior og junior klassene.

• Støtte tildeles bare til 1-ett landslag bestående av maksimalt 3-tre piloter

• Støtte tildeles til lagleder i EM eller VM, hvor personen ikke er en del av landslaget.

• Støtte utbetales ikke til hjelpere eller andre som ikke er piloter.

• Dersom regjerende mester ikke er en del av landslaget, tildeles støtte også til regjerende
mester dersom vedkommende deltar.

• Dersom samme person deltar i både EM eller VM og Nordisk mesterskap samme år,
beregnes støtte for begge mesterskap.

• Støtte utbetales etter at alle mesterskap for året er avholdt, og styret har godkjent
fordelingen.

• Kostnad for bankett, overnatting og andre utgifter ved påmelding som NLF har betalt vil
trekkes fra i beregningen av konkurransestøtte.

• Støtten beregnes på følgende måte:
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o Deltakelse i Nordisk Mesterskap = Vekttall i

o Deltakelse i EM eller VM innenfor Europa = Vekttall 2 (Lagleder: i)

o Deltakelse i EM eller VM på annet kontinent = Vekttall 4 (Lagleder: 2)

o Deltakelse i flere klasser i ett og samme mesterskap gir i vekttall tillegg pr. ekstra
klasse, forutsatt at deltakeren er kvalifisert gjennom uttakskonkurranser i den
aktuelle klassen, og gruppeleder og NLF godkjenner deltagelse.

o Juniordeltaker kan tildeles inntil dobbel støtte pga. behov for ledsager.

o Antall landslagsdeltakere i Nordiske Mesterskap multipliseres med vekttall 1.

o Antall landslagsdeltakere i alle EM/VM multipliseres med vekttall 2.

o Støttebeløpet (SB) per vekttall enhet regnes så ut fra budsjettert beløp dividert på
summen av vekttall.

o (SB) er maksimalt kroner 1000, Beløpet indeksjusteres årlig.

• Budsjettbeløp som etter fordelingen er ubenyttet, kan foreslås overført til neste års budsjett.

• Styret i modellflyseksjonen kan i tilfeller det anses hensiktsmessig, yte støtte til deltakelse i
World Cup, Eurotour eller relevante internasjonale konkurranser. Gruppeleder kan søke om
ekstraordinær støtte til navngitte deltakere, som vurderes i hvert enkelt tilfelle av
Se ksjon sstyret.

• Støtte gis ikke til utenlandske statsborgere

Vedforfall:

• Dersom en deltaker som er påmeldt til et mesterskap melder gyldig forfall, vil
Modellflyseksjonen dekke deltakeravgiften dersom denne ikke kan refunderes, men
deltakeren vil ikke motta konkurransestøtte.

• Forfall skal meldes til gruppeleder uten ugrunnet opphold.

• Ved behandling av om forfall er gyldig, vil styret legge de samme vurderinger til grunn som
gjelder for Norsk reiseforsikring. Ved sykdom kreves legeattest.

Uttaksregler for de ulike klassene

Uttuksreglei for klassene: FIA, Fl B, Fl H

Godkjent frifluktgruppa 2019.

Nasjonale og World Cup stevner er gjeldene for uttak av landslag.
Totalt de 3 beste stevnene teller, og danner grunnlaget for rankingen. (Valgfritt om det er
Nasjonale eller World Cup konkurranser).
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Nasjonal poengberegning:
Vinneren får 10 poeng, nr.2 får 7 poeng, nr.3 får 5 poeng, nr.4 får 4 poeng, nr.5 får 3 poeng,
nr. 6 får 2 poeng, nr.7 får i poeng. Dette er skalaen for de norske stevnene.

World Cup poengberegning:
Er du innenfor 10 % av deltagerne, kvalifiserer det til en ipI. = iopoeng,
Er du innenfor 20 % av deltagerne, kvalifiserer det til en 2.pl = 7 poeng,
osv, ned til og med 50 % av deltagerantallet.
Ved lik poengsum, vil ranking i NM avgjøre hvem som går foran.

Uttaksreglerfor klassene: F2x

Ved uttak av landslag vil de tre beste i hver klasse under NM være kvalifisert til internasjonal
deltagelse. Ved eventuelle andre større nasjonale stevner med åpen deltagelse vurderes opp mot
plassering i NM. Hvis en flyger som er kvalifisert trekker seg, skal nestemann på lista forespørres. I
tvilstilfeller kan gruppeleder U/C fravike denne regelen og selv plukke ut den han mener er beste
kvalifisert.

Uttaksreglerfor klassene: F3A, og F4C

• Det skal holdes flere uttakskonkurranser for å ta ut piloter til landslaget. Antallet
uttakskonkurranser bør være minimum tre, der to av disse er tellende.

• Hver konkurranse normaliseres etter gjeldende regler, der beste pilot får 1000 poeng, og de
andre pilotene får poeng regnet ut i fra denne.

• NM skal være en av disse uttakskonkurransene, og behandles likt i forbindelse med
kvalifisering til landslaget.

• Hvis antallet uttakskonkurranser er færre enn eller lik fire skal antall tellende konkurranser
alltid være n-i der antallet konkurranser er n.

• Hvis antallet uttakskonkurranser er flere enn fire skal antall tellende konkurranser være n-2
der antall konkurranser er n.

• Dette vil allikevel ikke gjelde dersom antallet konkurranser er en, da denne må gjelde som
eneste uttakskonkurranse. Hvis ingen konkurranser blir avholdt, er det opp til gruppeleder å
ta ut et landslag som skal representere Norge i EM og VM.

Uttaksreglerfor klassene: F3B, F3F, F3J

_____

Det benyttes identiske regler for uttak i F3B, F3F,F3J Denne blir så grunnlaget for uttak av
landsag, som til enhver tid består av det antall flygere som tillates påmeldt til de aktuelle
internasjonale stevner.

Regler for poengberegning:

teller 1500 poeng

I—2 NLF stevner som teller 1000 poeng f Nest siste ars NM kan telle som
uttaksstevne. Hver utøvers to beste résutar ertelIende.

Uttaket følger kalenderåret (med unntak av nest siste års NM)

(1Promille fra innledende runder) + ((Antall finalister - Plassering + 1)*10)

PaN M iuaer

pOr,1Iéfra innledende ((ATtaII finalister — Plassering ÷1)*10)*i,5
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lfttaksregler IMA C

• Det avholdes fire uttakskonkurranser pr. år, der tre av disse er tellende.

• NKM skal være en av disse uttakskonkurransene, og behandles likt i forbindelse med
kvalifisering til landslaget.

• Hver konkurranse normaliseres etter gjeldende regler, der beste pilot får 1000 poeng, og de
andre pilotene får poeng regnet ut i fra denne.

• De tre beste i hver klasse blir kvalifisert til landslag

Gruppeleder IMAC kan i spesielle tilfeller overstyre rankinglisten ved uttak av landsiag.

Uttaksreg ler for klasse F3C

• Det skal holdes flere uttakskonkurranser for å ta ut piloter til landslaget.

• Hver konkurranse normaliseres etter gjeldende regler, der beste pilot får 1000 poeng, og de
andre pilotene får poeng regnet ut i fra denne.

• Dersom antallet konkurranser er en, må denne gjelde som eneste uttakskonkurranse. Hvis
ingen konkurranser blir avholdt, er det opp til gruppeleder å ta ut et landslag som skal
representere Norge i EM og VM.

Uttaksregler F3U/F9 droneracing

• Det avholdes minimum tre uttaksstevner per år

• Ethvert stevne arrangert av NLF-tilsluttet klubb kan godkjennes av gruppeleder som
uttaksstevne

• En pilot må delta på minimum tre uttaksstevner for å kvalifisere til uttak på landslaget

• Poeng fra de tre stevner hvor en pilot hadde best plassering er gjeldende for den enkelte
pilot

• Ved 1. plassering i et uttaksstevne får en pilot 0 poeng. Ved 2. plassering får en pilot 1 poeng
osv.

• De tre pilotene med sammenlagt lavest poengsum etter alle uttaksstevner er ferdig får tilbud

om uttak til senior-landslaget.

• Den junior-deltaker med lavest poeng får tilbud om uttak til junior-landslaget.

• Den kvinne-deltaker med lavest poeng får tilbud om uttak til kvinne-landslaget.

• Om en junior- eller kvinne-deltaker poengvis rangerer mellom senior-deltakere vil junior-
og/eller kvinne-deltakeren allikevel få tilbud om uttak til hhv. junior- eller kvinne-landslag, og
en plass på senior-landslag frigis til neste senior med neste laveste poengsum.

Mandat for gruppeledere

Gruppelederen er en person valgt av styret, og sitter inntil annet er bestemt. Det er ikke noen
grenser for hvor lenge en person kan sitte som gruppeleder.

Gruppeleders oppgaver er å være bindeleddet mellom medlemmene og styret/Fagsjef i
modellflyseksjonen.

Hver gruppeleder er ansvarlig for å identifisere arrangører til uttaksstevner og mesterskap.

Gruppeleder vil være den drivende kraften bak de fleste uttaksstevner, NM/NKM og Nordisk
mesterskap, og krever derfor tett dialog med de aktuelle arrangørklubbene. Dato og arrangører av
uttaksstevner skal være på plass minst 3 uker før uttaksstevnet arrangeres, og lagt inn på terminlista
på NLF.no.
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Gruppeleder er ansvarlig for å innstille et landslag, som grunnlag for vedtak fattet av Modellflystyret.

Gruppeleder skal påse at arrangør av NM/NKM er informert om gjeldende regler for slike
mesterskap. Det er arrangørens ansvar at mesterskapet arrangeres iht. reglene.

I tillegg til å melde inn landslag og mesterskap, kan gruppeleder rapportere til styret ved behov.
Denne rapporten skal være kortfattet og oppsummere de viktigste tingene siden sist rapport, Denne
skal sendes til styret senest i uke før styremøtet blir gjennomført.

1?apportering

Gruppeleder skal påse at det skrives et referat for publisering i Ml fra avholdte NM/NKM og
internasjonale mesterskap der et Norsk landslag har deltatt. Det anbefales at stevneledelsen gjøres
ansvarlig for innsending av referat. Referatet skal inneholde resultatliste med fullt navn, plassering og

klubbtilhørighet. For internasjonale mesterskap rapporteres de norske plasseringene. Referatene
sendes til ansvarlig redaktør for Ml, eller den enkelte spalteredaktør dersom det finnes
spalteredaktør i den aktuelle klassen.

Gruppclcdcr .. kortfattct referat som
brukt av Styrct som grunnlag ror goaijcnning av ianosiag og som grunntag ror scKsjoncns nrronnnrt.

ifabilitet

Gruppeleder er inhabil etter NLFs lov § 8 i. ledd bokstav a) til å lage innstilling til landslag for
Modellflystyret dersom vedkommende selv er en potensiell landslagskandidat, og det foreligger flere

potensielle landslagskandidater enn antall tilgjengelige landslagsplasser. Gruppeleder plikter i slike
tilfeller å overlate ansvaret til NLFs fagkontakt for modellflyging. Fagkontakt vil lage innstilling til
Modellflystyret ut fra de foreliggende resultatlister og uttaksregler i herværende dokument. I særlige
tilfeller vil fagkontakt etter behov engasjere en settegruppeleder til å lage innstillingen.

Dersom det er færre potensielle kandidater enn det er plasser på laget kan gruppeleder lage
innstilling med seg selv som landslagskandidat uten å være inhabil etter NLFs lov.
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