
 
Modellflyseksjonens årsberetning 2013 
 
 
Seksjonsmøtet 2013 
Seksjonsmøtet ble avholdt 6. april på Radisson Airport Hotel Gardermoen. Hovedsak var å 
fastsette langtidsbudsjett og langtidsplan for seksjonen. Langtidsplanen er laget etter mal fra 
NLF og skal følge NLFs sentrale langtidsplan. Seksjonens langtidsplan skal angi de viktigste 
sakene styret skal jobbe med i tingperioden. Styret ble gjenvalgt, med unntak av Tom Erik 
Sørensen som stilte sin plass til disposisjon etter en formidabel innsats gjennom mange år. 
For sitt arbeid for seksjonen, modellflysporten og sin innsats i FAI ble Sørensen tildelt NAKs 
sølvmedalje med diplom. Pål Stavn fra Bærum FMK ble hedret med NAKs gullnål, og Cirrus-
medlemmene Thorbjørn Jespersen og Martin Krafft ble tildelt hvert sitt seksjonshederstegn 
med diplom. 
 
Seksjonsstyret 
Styrets sammensetning: 
Leder:    Asle Sudbø, Trondheim Modellflyklubb 
Nestleder:   Haagen Valanes, Tromsø Modellflyklubb 
Styremedlemmer:  Rune Pavestad, Aurskog Høland Modellflyklubb 

Anders Holt Jacobsen, Bærum Modellflyklubb 
Magnus Nordstrand, Gjøvik og omegn Modellflyklubb 
Svein Rudshagen, Moss Modellflyklubb 
Ben Erik Ness, Bergen Modellflyklubb 
 

Varamedlem:   Arild Johansen, Oslo Modellhelikopterklubb og Niels Hermansen,  
   Asker Modellklubb (ny) 
  
Valgkomité:   Audun Thinn (leder), Per Strømmen, og Wenche Mæhlumsveen 
 
Andreas Olaussen, Haugaland Modellflyklubb er seksjonens representant i forbundets 
Ungdomsutvalg. I 2013 ble Martin Larsen fra Drammen MFK valgt som vararepresentant av 
seksjonsstyret. 
 
Administrasjon 
Seksjonens daglige administrasjon ivaretas av NLFs sekretariat hvor Jon Gunnar Wold er 
ansatt som fagsjef og avdelingsleder i og lønnes over seksjonens budsjett. 
 
 
Lisenser 

  Total Nye 2013 

Flygebevis A 734 328 

Flygebevis B-30 kg 25 25 

Flygebevis B-Turbin 87 87 

Display 117 53 

Instruktør 1* 242  27 

Instruktør 2 48 48 

FAI Sportslisens 508 32 

* Instruktør klasse 1 utstedt før 1. mai 2013 gjelder som Instruktør 2. 
 
 
Seksjonens arbeid i 2013 



 
Seksjonsstyremøter: 
Det er avholdt fem seksjonsstyremøter hvor 33 saker er behandlet. 
 
Seksjonsstyret har hatt hovedfokus på innføringen av modellflyhåndboka (MFH) som 
sikkerhetssystem fra 1. mai 2013. Gjennomføringen har gått i henhold til planen, og styret, 
fagsjef og SU har i flere omganger fått konstruktive og erfaringsbaserte tilbakemeldinger fra 
klubbene som har vært behandlet og som vil resultere i første revisjon av MFH i 2014. 
 
Det er satt i gang et omfattende kartleggingsarbeid av modellflyplasser i Norge. Dette for å 
holde oversikt over tilgang/avgang på flyplasser. Det er velkjent at rekruttering/aktivitet er 
sterkt forbundet med antall flyplasser.  
 
Styret har hatt fokus på forsiktig pengebruk gjennom hele året og har holdt korte og effektive 
styremøter. 
 
Andre saker som har hatt fokus er tettere samarbeid med ungdomsutvalget, rekruttering / 
breddeidrett i klubbene, og fokus på å øke ungdomsdeltakelse på konkurranser innenfor 
vedtatte budsjettrammer.  
 
Internasjonal representasjon 
 
Seksjonene er representert i FAIs modellflykommisjon (CIAM) med Narve L. Jensen som 
delegat og Tom Erik Sørensen som alternativ delegat..  
 
Vi har følgende posisjoner i FAI/CIAMs subcommittees (SC): 
F3A SC: Ola Fremming, medlem 
RC Soaring SC: Jo Grini, medlem 
F3C SC: Dag Eckhoff, komitéleder 
Scale SC: Narve l. Jensen, komitéleder 
Electric Flight SC: Pål Stavn, medlem 
 
Følgende personer er internasjonalt godkjente dommere i FAI/CIAM: 
F3A og F5A: Tom Erik Sørensen og Pål Kvaløy 
F3C: Dag Eckhoff 
F4: Narve L. Jensen, Jan Even Liahagen, Sverre Moen og Lars Siggerud 
F6A/B: Dag Eckhoff 
 
Tom Erik Sørensen er en ettertraktet dommer i F3A, og har vært dommer på VM i F3A. 
 
Følgende personer fungerer som tekniske eksperter i FAI/CIAM: 
F1: Tor Bortne og Ingolf Steffensen 
F3A: Ola Fremming og Tom Erik Sørensen 
F3B/F/J: Espen Torp og Jo Grini 
F3C: Dag Eckhoff 
F4: Narve L. Jensen og Jan Even Liahagen 
F5: Pål Stavn 
 
Aktivitet i utvalg og komiteer 
 
Sikkerhetsutvalget 
Leder: Jon Gunnar Wold 
Medlemmer: Magnus Nordstrand og Magne Hegstad 
 



Sikkerhetsutvalget har behandlet innspill til Modellflyhåndboka og laget forslag til revisjon 
1.1. i tillegg til løpende vurderinger av rapporterte hendelser. Hendelsesrapporteringen er 
særdeles verdifull i SUs arbeid. 
 
Rekrutteringsutvalget 
Grunnet ønske om å fokusere mer på rekruttering nedsatte Seksjonsstyret i 2013 en komité 
bestående av Jon Gunnar Wold, Niels Hermansen og Rune Pavestad. Utvalget har skrevet 
artikler i medlemsbladet og deltatt på ulike arrangement, og jobbet kontinuerlig med å 
tilrettelegge for rekruttering i klubbene. 
 
Gruppeledere (konkurranseutvalg) 
Seksjonens konkurranseutvalg består av gruppeledere som representerer de ulike 
konkurranseklassene. Disse fungerer som bindeledd mellom utøverne og styret/fagsjef, og er 
ansvarlige for å arrangere NM, uttaksstevner, forestå landslagsuttak og påmeldinger til EM, 
VM og nordiske mesterskap. 
 
I 2013 besto konkurranseutvalget av følgende gruppeledere 
 
F3J/F3K Jo Grini 
F3F  Olav Kallhovd (Ny 2013) 
F4C  Ole Torp 
F1A/B/H Atle Klungrehaug 
F3A/F3P Espen Kvien 
F3C/F3N Jan Thore Lygren 
F2B  Clamer Meltzer 
IMAC  Ketil Aagesen 
 
Aktivitet 
Instruktørkurs 
Instruktørkurs ble avholdt på Starmoen i forbindelse med Luftsportsuka, og ett kurs ble 
avholdt i Harstad/Narvik. 
 
Luftsportsuka 
Under NLFs fellesarrangement Luftsportsuka på Starmoen ved Elverum ble det avholdt 
stormodelltreff for modeller over 30 kg 
 
Modellflyskole 
Gjøvik og omegn modellflyklubb og Elverum flyklubb avholdt en modellflyskole for barn og 
unge på Starmoen. 
 
Nordisk mesterskap F3A 
Vingtor RC Club arrangerte Nordisk Mesterskap i kunstflyklassen F3A på Glåmdal RC klubbs 
anlegg på Maarud i juni. 
 
Nordisk møte 
Haagen Valanes og Asle Sudbø representerte seksjonen under det nordiske møtet som ble 
avholdt i Sverige. 
 
NM Modellflyging: 
Følgende Norgesmesterskap ble arrangert, og vunnet av: 
F1A friflukt   Atle Klungrehaug, Skedsmo modellflyklubb 
F1B friflukt   Tor Bortne, Ørnen modellflyklubb 
F2B linekontroll  Clamer Meltzer, Trondheim modellflyklubb 
F3A R/C motor  Ola Fremming, Tønsberg modellflyklubb 
F3C helikopter  Jon Roger Thomassen, Forus RC klubb 



F3F R/C seil  Olav Kallhovd, Bergen modellflyklubb 
F3J R/C seil  Jo Grini, Valdres flyklubb 
F3J R/C seil lag  Modellflyklubben Vingen 
F3J R/C seil junior  Fredrik Grini, Valdres flyklubb 
F4C Skala   Per Iversen, Bærum modellflyklubb 
F3K R/C Kasteglider Lars Petter Eriksen, Gullknapp modellflyklubb 
 
Det ble ikke avholdt NM i klassen F3B R/C seil eller F1H.     
 
Norsk klassemesterskap vinnere: 
F3A  Nordic   Hans Magnus Brandvold, Forus RC klubb 
F3A  Sport07  Erik Løvli, Kongsberg modellflyklubb 
IMAC  BASIC   Pål Risvang, Vingtor RC Club 
IMAC  Sportsman  Rune Haugen, Asker modellflyklubb 
IMAC Intermediate  Henrik Riseng, Vingtor RC Club 
IMAC  Advanced  Jon Sudbø, Vest-Telen modellflyklubb  
IMAC  Freestyle  Rune Haugen, Asker modellflyklubb 
F3C  Sport Helikopter Ola Apalset, Forus RC klubb 
F3N  Helikopter  Martin Larsen, Drammen modellflyklubb 
F4H  Skala   Kenneth Lunde, Agder modellflyklubb 
P30  Strikkmodell  Ole Torgersen, Ørnen modellflyklubb 
 
Seksjonen oppnådde svært mange gode internasjonale plasseringer i FAI-mesterskap, blant 
annet: 
 
Espen Torp, 2. plass EM F3F  
Rune Haugen, 3. plass nordisk IMAC Sportsman 
Asle Sudbø, 3. plass nordisk IMAC Intermediate 
Fredrik Grini, nordisk mester F3J junior 
Jo Grini, nordisk mester F3J senior 
Norges 1. lag, gull F3J nordisk 
Norges 2. lag, sølv F3J nordisk 
Clamer Meltzer vant som norsk pilot det svenske mesterskapet i F2B linekontroll 
Dag E. Larsen, 9. plass VM F1B 
Norges lag, 10. plass VM F1B 
Einar Hagerup, 5. plass F4H Nordisk 
Per Iversen, sølv F4C nordisk 
Vegar Nereng, 2. plass F1B World Cup-stevne 
 
Ulykker / hendelser 
Seksjonen har kun behandlet én forsikringssak i 2013, en multirotormodell som kom ut av 
kontroll og laget overfladiske skader på en parkert bil. Det er ikke rapportert om ulykker med 
personskader. 
 
Det er grunn til å tro at det fortsatt er en underrapportering av hendelser. Rapportering av 
hendelser er svært viktige for å lære av disse hendelsene, altså et «Lessons learned»-
system. Et enkelt-å-bruke online rapporterings-system er etablert på seksjonens 
hjemmesider.    
 
To fatale ulykker i henholdsvis Sveits og USA, hvor helikopterpiloter døde som følge av å ha 
blitt truffet av sine egne modeller skapte stor oppmerksomhet i media. For at dette ikke skal 
skje med norske piloter hadde seksjonen betydelig fokus på dette, og sikkerhetsutvalget 
(SU) utstedte en sikkerhetsbulletin med råd om sikker flyging med helikopter i Norge. 
 
 



Økonomi 
En forsiktig og gradvis økning av seksjonskontingenten har gjort det mulig å ha en 
heltidsansatt fagsjef på plass i NLF. Den planlagte kontingent økningen del tre (siste del) ble 
vedtatt av seksjonsmøtet, med en liten inflasjonsjustering i tillegg. Kontingent økningen del to 
som ble vedtatt på seksjonsmøtet i 2011 muliggjorde at seksjonen oppnådde økonomisk 
balanse i 2013, til tross for lavere rammetilskudd fra NIF og et budsjettert underskudd på kr 
45.000. Dette er en direkte følge av forsiktig og rasjonell pengebruk og fortsatt god tilgang på 
annonser i medlemsbladet. 
 
Seksjonen fikk tilført økt ungdomstilskudd sammenlignet med 2012, og har økt fokus på å 
kanalisere disse midlene direkte til arrangement med ungdomsprofil, rekrutteringstiltak som 
modellflyskole, kurs, samt stipend til enkeltutøvere og lignende tiltak. Stipendet «Veien til 
landslaget» ble innført i 2012 med fokus på å rekruttere ungdom til konkurransevirksomhet, 
og videreført i 2013 med godt resultat. 
 
Seksjonen har i løpet av 2013 etablert en god og ryddig økonomirapportering overfor styret, 
og legger opp til en fortsatt sunn og rasjonell drift av seksjonen.  
 
 
Sluttbemerkninger 
Seksjonsstyret har fulgt opp langtidsplanen 2013-2015, som seksjonsmøtet 2013 vedtok. Det 
har vært arbeidet etter en handlingsplan for 2013 som har tatt for seg konkrete punkter i 
langtidsplanen. Fokus har vært på revisjon av førsteutkastet til Modellflyhåndboka, arbeidet 
med å få på plass stormodell-registeret og registrering av uønskede hendelser 
(rapporteringssystem) på nett, arbeidet med konkurransestøtteordningen der gruppelederne 
har blitt involvert, utarbeidelse av veileder for støymåling, og utarbeidelse av opplæringsplan 
for Instruktør 1, for å nevne noen hovedpunkter. 
 
Det har kommet mange gode innspill til forbedringer av førsteutkastet til Modellflyhåndboka, 
som SU har behandlet i samarbeid med styret. I tillegg har det kommet konstruktive innspill 
til hvordan konkurransestøtte-ordningen kan forbedres. Styret vil arbeide videre med disse 
sakene frem til seksjonsmøtet 2015.  
 
De fleste har vel merket at vårt medlemsblad MI har fått et betydelig kvalitetsløft de siste par 
årene. Det er nå ikke langt unna at dette bladet har et salgspotensial for lesere langt utover 
vår egen medlemsmasse. Stor takk til de medlemmene som sender inn gode og informative 
artikler, og ikke minst til en redaktør som gjør en fantastisk innsats!  
 
Økonomien til seksjonen er bedre enn det man forventet ved inngangen til 2013. Det var 
budsjettert med et underskudd på kr 45.000 som skulle bygges ned til et budsjett i balanse i 
2014. Resultatet for 2013 ble imidlertid nesten kr 50.000 bedre enn forventet, slik at vi 
allerede er der vi håpet vi skulle være ved utgangen av tingperioden 2013-2015. Seksjonen 
og NLF vil fortsette å ha stor fokus på kostnadskontroll i årene som kommer.  
 
Det er ute i klubbene luftsportsaktivitetene foregår. Som det fremgår av det som står over, 
står seksjonens medlemmer for en ikke uvesentlig del av den samlede konkurranse-
aktiviteten i NLF, og vi hevder oss godt internasjonalt. Imidlertid er de aller fleste av 
seksjonens medlemmer ikke konkurranseflygere, men betrakter aktiviteten som sin hobby, 
og ikke idrett. Disse medlemmene utgjør hovedstammen av våre medlemmer, og må ikke 
glemmes oppe i all viraken som blir konkurranseflygerne til del. Det er derfor svært gledelig 
at seksjonens medlemmer vel er blant dem som er flinkest i NLF til å fremme forslag til 
hederstegn for våre «hverdagsslitere» som holder klubbaktivitetene i gang. 
 
 



Aktivitetsåret 2013 har vært et svært godt år for seksjonen. Vi håper 2014 blir like bra, og at 
vi forskånes for alvorlige uhell.  
 
 
Asle Sudbø (s) 
leder 
 


