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Ting/Årsmøte 2011 

 

Da er Modellflys årsmøte/Ting over for denne gang. Det gleder mitt hjerte at modellfly var den 
seksjonen med flest deltagende klubber og representanter  Det var nærmere 75 delegater tilstede 
fra 34 klubber. I tillegg hadde vi 10 gjester, så rommet var fylt opp til randen  Referatet (protokollen) 
fra møte er nå sendt til godkjenning og vil bli lagt ut på nett så fort den er undertegnet. Undertegnede 
opplevde seksjonsmøtet som meget konstruktivt med saklige diskusjoner og innlegg.  

Nytt Styre 
 
Administrasjonen gratulerer modellflyseksjonen med godt valg og nytt styre. Under kommer en liste på 
de som ble valgt inn, samt en felles e-postadresse til styret. 
 
Styret i Modellflyseksjonen: 
 
Leder  Asle Sudbø    Trondheim MFK Ny for 2 år 
Nest Leder Haagen Valanes  Tromsø MFK  Gjenvalgt for 2 år 
Styremedl. Rune Pavestad   Aurskog Høland MFK Ny for 2 år 
Styremedl. Anders H Jacobsen  Bærum MFK  Ny for 2 år 
Styremedl. Svein Rudshagen  Moss MFK  Ny for 2 år 
Styremedl. Magnus Nordstrand  Gjøvik & Omegn MFK Ny for 2 år 
Styremedl. Ben Erik Ness   Bergen MFK  Ny for 2 år 
Vara medl. Arild Johansen   Oslo MHK  Ny for 2 år 
Vara medl. Tom Erik Sørensen  Malvik MFK  Gjenvalgt for 2 år 
 
Ønsker du å kontakte styret så kan du sende e post til: styret@modellfy.info eller post@nlf.no  
 
Styret skal ha sitt første møte på Gardermoen 14. mai, og har du saker du ønsker skal tas opp der, så 
kan du sende det til en av de nevnte adressene . 
 
Mer info om styret, seksjonsmøtet, saker osv. kommer i protokollen så snart den er godkjent. 
 

Ny klubb 
 
Vi har siden sist fått en ny klubb tilsluttet oss, Vesterålen Rc Klubb. Vi ønsker dem velkommen og 
håper de finner det verdifullt å være medlem hos oss og at de benytter seg av de mulighetene det er å 
være medlem i NLF. Vi vet det er et par klubber til på vei inn i forbundet, og gleder oss til å ønske 
disse velkommen når det skjer  
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Luftsportsamling på Starmoen 
 
Hvert år arrangeres det en felles luftsportsamling på Starmoen (Elverum) for de med litt større fly enn 
oss. Målet med denne samlingen er å ha fokus på sikkerhet, men det er også mange spennende kurs 
og foredrag. I år har vi også gjort det mulig for modellflygere å bli med , og arrangementet er like 
mye sosialt som nyttig. Den lokale modellflyklubben stiller anlegget sitt til disposisjon, slik at du kan fly 
så mye du gidder på et meget godt anlegg.  Dersom du kunne tenke deg en prøvetime i Mikrofly eller 

motorfly, ja kanskje Akro i tillegg, da skal du lese mer på linken www.nlf.no. Har du for eksempel 

prøvd seilfly akro?? Opp mot 300 km i timen, så en roll, så et spinn… ja, bare fantasien setter grenser 
her . Opererer dere i nærheten av flyplasser, og skulle hatt kommunikasjon eller bare kunnet mer 
om flyradio… ta kurs denne helgen!! Vel, NLF ønsker også Modellflyger’n velkommen i år til årets 
felles luftsportsamling.(PS. Det står at det skal være Instruktørkurs der, men det er avlyst). 

 

Ny web 
 
De av dere som var på seksjonsmøtet fikk presentert malen på hvordan de nye web-sidene til 
forbundet vil bli, og hvor alle seksjonene skal ha like utgangspunkt. Vi gleder oss veldig til dette 
kommer, da vi ikke er særlig fornøyd med den løsningen vi har i dag. Modellfly har som dere vet 
fortsatt den plattformen som Terje laget (og som ingen andre kan bruke…) slik at jeg tror det vil bli et 
løft for oss å få dette på plass før sommeren . Mer info om dette vil komme. PS. For de av dere som 
skal legge noe inn på terminlista, så gjelder det brukernavnet og passordet dere fikk i fjor. Vi har ingen 
tilgang til å lage nye eller gjøre noen endringer der, dessverre . Har du ikke brukernavn eller 
passord, se om du kan få hjelp av en annen klubb som har lagt inn noe den siste tiden. De kan legge 
inn eller endre ting for dere… 
 
 

Annet 
 
Flere klubber har kontaktet undertegnede om å arrangere Instruktørkurs i distriktet sitt. Vi har søkt 
penger til 2 kurs i år, men vi vil helt klart søke om mer penger dersom det er behov. Akkurat nå ser det 
ut som det kanskje blir et ekstra kurs i Trøndelag, men det vet vi mer om i starten av mai. Kriterier for 
å arrangere ”lokale” kurs, er at det er minimum 3 klubber og 12-15 deltagere.  Ta kontakt for mer info. 
 
 
 

Til slutt vil Modellflyseksjonen ønske dere alle en flott Påske med MYE flyging og mye moro   

 
Tom Brien 
Aktivitetskonsulent 
Norges Luftsportforbund/NLF      
Mobil: +47 48 14 95 00 
E-post: tom.brien@nlf.no 
www.nlf.no 

http://www.nlf.no/

