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Modellflyseksjonen 2009 
 

Organisasjon 
 

Seksjonsstyret 

Modellflyseksjonens styre har etter valget på seksjonsmøtet 29. mars 2009 hatt følgende 

sammensetning: 

 

Leder:  Terje Martinsen 

Nestleder: Einar Hagerup 

Styremedlem: Jonas Lillefjære, ungdomsrepresentant 

Styremedlem: Tom Erik Sørensen 

Styremedlem: Jan Lødner 

Styremedlem: Haagen Valanes 

Varamedlem: Jan Thore Lygren 

 

Komiteer og utvalg 

Modellflyseksjonen har i tillegg følgende faggrupper og komiteer med nåværende ledere/medlemmer: 

 

Friflukt: Atle Klungrehaug 

Linestyring: Clamer Meltzer 

RC-motor: Pål Westerhaug 

F3J: Jo Grini 

F3B: Espen Torp 

F3F/Storseil: Rolf Børge Rettedal 

Skala: Pål Grøvlen 

Helikopter: Dag Eckhoff 

 

Valgkomité: Rolf Meum, leder 

Sikkerhetsutvalg: Oddvar Kristiansen, leder 

NLFs Ungdomsutvalg: Jonas Lillefjære 

NLFs Luftromskomité: Rolf Meum 

 

Internasjonal representasjon 

Seksjonen er representert i FAIs modellflykommisjon (CIAM) med Narve L. Jensen som 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 – medlem 

Scale SC: Narve Jensen – komitéleder 

Electric Flight SC: Pål Stavn – medlem 

 

Følgende er internasjonalt godkjent dommere i FAI/CIAM: 

 

F3A og F5A: Tom Erik Sørensen og Pål Kvaløy 

F3C: Dag Eckhoff og Glenn Jone Østebø 

F4: Narve L. Jensen, Jan Even Liahagen, Sverre Moen og Lars Siggerud 

F6A: Dag Eckhoff 

 

Tom Erik Sørensen er svært ettertraktet som dommer i internasjonale konkurranser i F3A (akrobatikk), 

hvor han med årene har opparbeidet seg en fast posisjon som dommer i EM og VM. 

Dag Eckhoff har en tilsvarende posisjon innenfor F3C (helikopter), hvor han dømmer EM og VM. 

Narve L. Jensen er "fast" juryformann under EM og VM F4x (skala). 
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Følgende fungerer som tekniske eksperter i FAI/CIAM: 

 

F1: Tor Bortne og Ingolf Steffensen 

F3A: Ola Fremming, Tom Erik Sørensen og Tore Jemtegaard 

F3B/F/J Espen Torp og Jo Grini 

F3C: Dag Eckhoff og Glenn Jone Østebø 

F4: Narve L. Jensen og Jan Even Liahagen 

F5: Pål Stavn 

 

Det nordiske møtet mellom organisasjonene i Sverige, Finland, Danmark, Island, Estland, Litauen, 

Latvia og Norge ble avholdt Billund i februar 2009. 

Fordi mengden saker er stor. Ble det avholdt et ekstra møte i Stockholm i oktober. 

Estland, Litauen og Latvia har ikke møtt på de siste møtene, og vil i fremtiden fortsatt bli innkalt, men 

møtene vil ikke bli spesielt tilpasset disse landene. Island har heller ikke møtt på svært mange år. 

 

Klubber og medlemmer 

Ved siste årsskifte var 76 klubber/grupper tilsluttet seksjonen. Det kom til syv nye klubber i løpet av 

2009: Gulen LSK/Modell, Jotunheimen MFK, Lofoten RC-Klubb, Rjukan MFK, Sandnessjøen 

AK/Modell, Snåsa FK/Modell og Voss MFK. 

Land FK/Modell ble nedlagt i 2009. 

 

Modellflyseksjonen har fortsatt fremgang i medlemstallet. Antallet medlemskap i seksjonens 

klubber/grupper var ved siste årsskifte 3 738 mot 3 500 i 2008. Selv om det totale tallet er for lavt, er 

det allikevel en prosentvis stor fremgang i ungdomsmedlemmer. Det arbeidet som utføres ute i 

klubbene er svært verdifullt, og vi vil støtte opp om fortsatt rekruttering i de yngre aldersgruppene. 

 

Sekretariat/ansatte 

Tom Bjerke ivaretar administrative oppgaver for seksjonen i sekretariatet i en 15 % stilling. 

Tom Brien er ansatt som aktivitetskonsulent med hovedoppgave å arbeide for økt barne- og 

ungdomsaktivitet, spesielt innen modellflyging. I tillegg arbeider han med integrering av 

funksjonshemmede. Seksjonen svarer for 50 % av hans lønnskostnader. 

 

Årsrapport 2009 
 

Seksjonsmøte og ting 

2009 var år for seksjonsmøte og Luftsportsting som nå avholdes hvert annet år. Dette var også året for 

NLFs 100-års jubileum, og de formelle møtene ble avsluttet med jubileumsfest for delegater og 

inviterte gjester. Det var ingen kontroversielle saker til behandling på årets møter, men forbundet fikk 

full tilslutning til en omfattende strategi- og langtidsplan som vil prege forbundets og seksjonenes 

arbeid i tingperioden frem til 2011. 

 

100-års jubileum 

Hele året sto i jubileumets tegn. I tillegg til flere store arrangementer i forbundets regi (omtalt i NLFs 

årsrapport), var det gledelig å se at mange av modellflyklubbene hadde mindre og større lokale 

arrangementer for å hedre jubilanten. Tom Brien var på veien mesteparten av sommerperioden og 

bidro til aktiviteter i klubbene. 

 

EM i skala 2009 

Etter mer enn to års arbeid kunne vi ønske 45 piloter fra 12 nasjoner velkommen til Starmoen i tiden 

26. juli til 2. august. For alle hjelpere, deltakere, dommere og publikum ble dette et meget vellykket 

mesterskap som vi både under mesterskapet og i etterkant har mottatt mange rosende ord for. 

Mesterskapet ble åpnet av NLFs president Otto Lagarhus, Elverums ordfører Terje Røe og Contest 

Director Einar Hagerup. Arne Mathisen fra NLFs sekretariat holdt en sikker og styrende hånd over 
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hele seremonien som inkluderte innmarsj og flaggborg, lokal folkedans, taler og en meget populær 

mottakelse til slutt, det siste spandert av NLF. 

Etter en uke med varierende norsk sommervær hadde vi fått gjennomført et komplett program, og 

verdige vinnere kunne kåres. Dog kunne vi ønsket noe mer publikum tilstede. 

Økonomisk kom vi godt ned på bena, og reklameverdien av et slikt arrangement kan ikke regnes i 

kroner og øre. 

Seksjonen vil rette en hjertelig takk til komiteen som sto for forarbeidet og gjennomføringen, og ikke 

minst alle hjelpere som bidro under arrangementet. 

 

Anleggssaker 

Seksjonen har involvert seg i saker vedrørende nyanlegg eller erstatningsplasser for flere 

modellflyklubber og grupper. Dette antallet bare øker år for år og tar svært mye ressurser. 

Den nye plan- og bygningsloven pålegger kommunen et utvidet ansvar for at saksbehandlingen er 

korrekt og tilstrekkelig, og dette har medført at det stilles strenge krav til utredning, selv for det minste 

anlegg. 

I dag kreves det minst støysonekart og en høringsrunde. Dette er oppgaver som krever 

spesialkompetanse, og seksjonen har innenfor sine midler og ressurser bistått så godt som det er mulig. 

Til tider har sakene vært så mange og omfattende at dette har tatt mesteparten av tilgjengelige 

ressurser. 

I svært mange anleggssaker er miljøspørsmålene det sentrale. Vern av mark, planter og dyrearter er 

ømtålige temaer, og det skal ikke mange innsigelsene til før en sak stopper helt opp. 

Vi innhenter nå spesialisthjelp i en del saker, og arbeider med en ”kokebok” slik at klubbene skal 

unngå de verste fallgruvene, og på en bedre måte kunne orientere seg gjennom de kommunale organer 

som er involvert i en slik prosess. 

 

Modellfly Informasjon og web 

Seksjonsbladet Modellfly Informasjon kom ut med seks utgaver i 2009, de aller fleste med et betydelig 

større sideantall enn de faste 52. Opplaget er nå permanent øket til 3 500. Tilgangen på betalte 

annonser er god. 

Det er bra tilgang på artikler fra leserne, og både bidragsytere, redaktør og spalteredaktører legger ned 

betydelige ressurser i å lage et godt magasin. Redaksjonen mottar mange positive og hyggelige 

tilbakemeldinger fra leserne, og vi opplever at mange spesielt mange svenske og danske etterspør 

abonnement på bladet. 

Heldigvis har vi i 2009 fått en ny spalteredaktør helikopter i Per Morten Schou. Fra nummer 1/2010 

har vi også Tor Christiansen på plass som spalteredaktør for jetmodeller. 

MI vil fra nummer 1/2010 trykkes i en miljøsertifisert prosess og kan merkes med Svanemerket. 

Samtidig har trykkekostnaden gått betydelig ned. 

 

Vedlikehold av seksjonens websider er en utfordring. Det er stor aktivitet i gruppene, og en løsning 

med desentralisert vedlikehold har vært etterspurt lenge. Dette er nå i ferd med å finne en god løsning. 

NLFs sentrale web ble forsøkt fornyet i forbindelse med jubileet, men den valgte løsningen viste seg å 

ha en så høy brukerterskel at de fleste unnlot å benytte den. Det er nå igangsatt et omfattende arbeid 

med å finne en bedre og mer åpen løsning. 

Seksjonen har lansert ideer for å lage en opplæringsweb for nye modellflygere. Utfordringen her er å 

finne noen som er villig til å yte profesjonell hjelp med lanseringen, og seksjonen har disponible 

midler til formålet. 

 

Styrets møter 

Styret har hatt tre møter i 2009, hvorav ett var arbeidsmøte over en hel helg. Ellers har styret jevnlig 

kontakt per telefon og e-post for å kunne ta hurtige avgjørelser i enkeltsaker. Slike avgjørelser blir så 

protokollført på førstkommende styremøte. 

 

Barne-, ungdoms- og rekrutteringsarbeid. 

Her henviser vi til NLFs årsrapport for 2009 og avsnittet om økonomi i denne årsrapporten. 
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Integrering av funksjonshemmede  

Her henviser vi til NLFs årsrapport for 2009. 

 
Service til klubber og medlemmer 

Her vil vi bare gjenta fra fjorårets rapport at det er viktig at medlemmer og klubbstyrer er 

oppmerksomme på de mulighetene som ligger i MeLWin for å hente ut rapporter, vedlikeholde 

opplysninger om egen klubb/egne medlemmer, og ikke minst sjekke at alle som flyr aktivt har betalt 

sin kontingent. 

 

Idrettslige prestasjoner 

Tilsluttede klubber har på NLFs vegne arrangert norgesmesterskap og nasjonale klassemesterskap 

innen de fleste grener. 

 

Årets norske mestere er: 

Klasse Navn Klubb 

F1A - friflukt Vegar Nereng Ørnen MFK 

F1B - friflukt Ole Torgersen Ørnen MFK 

F2B - linekontroll Clamer Meltzer Trondheim MFK 

F3A - RC motor Ola Fremming Tønsberg MFK 

F3B - RC seil Jørgen Busk Larvik MFK 

F3C – helikopter* Kristian Mattsson Oslo & Omegn MHK 

F3F - RC seil Bjørn Tore Hagen Bodø MFK 

F3J - RC seil Jo Grini Valdres FK/Modell 

F3J - RC seil junior* Stein Marius Pedersen Lillehammer MFK 

F3K – RC seil Frank Tenambergen Cirrus RCFK 

F4C - skala Thor Arne Solberg Os Aero Klubb/Modell 

F4G - skala stormodell* Geir Flesche Vingtor RCC 

F4H - skala stand off Rune Nessen Tønsberg MFK 

 

* = Mesterskapet er avholdt med for få deltakere (minimum er 5), og er derfor ikke godkjente NM 

med mindre det er søkt om og innvilget dispensasjon på forhånd. 

 

I tillegg er det avholdt nasjonale klassemesterskap i nordiske og nasjonale klasser med følgende 

vinnere: 

 

Klasse Navn Klubb 

Nordic - RC motor Henning Jorkjend Vingtor RCC 

Sport07 - RC motor Kjell Straumland Forus RCK 

IMAC Basic Åge Landsem Stjørdal MFK 

IMAC Intermediate Tor Einar Sotlien Asker MFK 

IMAC Sportsmann Henrik Riseng Vingtor RCK 

IMAC Freestyle* Ivar Fiske Sunndal FK/Modell 

Helisport - helikopter* Geir Marken Folgefonn RCK 

Populær - helikopter* Tore Gundersen, Folgefonn RCK 

Populær - skala Se NM F4H/G 

Treff - Skala  Se NM F4H/G 

 

* = Mesterskapet er avholdt med for få deltakere (minimum er 3), og er derfor ikke godkjente NM 

med mindre det er søkt om og innvilget dispensasjon på forhånd. 

 

Ovenstående Norgesmestre og nasjonale klassevinnere har, sammen med arrangører og alle deltakere, 

utvist stor sportsmannsånd og gjort sitt beste for at mesterskapene får den ramme som et NM/NK skal 

ha. 
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Ved godkjenning av mesterskap i 2009 har seksjonen lagt vekt på følgende som ble skrevet i 

årsrapporten for 2008: 

Allikevel må vi påpeke at i noen få tilfelle har NM-arrangøren tatt for lett på sin oppgave som 

arrangør når det gjelder planlegging, bekjentgjøring og utførelse. Vi vil derfor i 2009 innskjerpe de 

krav som påligger et godkjent NM, og eventuelt i etterkant underkjenne mesterskapet dersom det ikke 

tilfredsstiller de krav som fremkommer av NLFs konkurransereglement samt seksjonens egne 

bestemmelser. 

Vi vil understreke at utlysningen og arrangementet har vært svært tilfredsstillende i alle 

sammenhenger, men det påligger arrangøren å følge konkurransereglementet med hensyn på minimum 

antall deltakere. 

 

Internasjonal deltakelse 

Norske modellflygere har vært godt representert på de fleste NoM, EM og VM og andre internasjonale 

konkurranser med hederlige plasseringer. Vi har ikke mottatt en samlet oversikt over plasseringer, og 

utelater denne oversikten fra årets rapport. 

 

Økonomi 

Modellflyseksjonen har en sunn økonomi. Det var i 2009 budsjettert med et underskudd på ca kroner 

20.000, men endte opp med et overskudd på ca kroner 80.000. Dette avviket skyldes i det alt 

vesentligste at medlemstilgangen har vært større enn beregnet, og at tilskuddet fra NIF også har steget 

betydelig. 

 

Seksjonens andel av Norges Idrettsforbunds rammetilskudd for 2009 var kr 402.037. Rammetilskuddet 

fordeles innad i NLF basert på antall medlemskap i hver seksjon, hvor spesielt ungdom påvirker 

fordelingen positivt. Tilskuddet utgjør en betydelig del av seksjonens inntekstbudsjett, og bidrar sterkt 

til at vi har klart å holde kontingenten tilnærmet uendret i svært mange år, og ikke minst sette en svært 

lav kontingent for barn og ungdom. 

 

Seksjonen mottok etter søknad til Norges Idrettsforbund kroner 84 667 til utviklingsorientert 

ungdomsidrett for året 2009. 

 

Midlene er disponert på følgende måte: 

- Vi arrangerte 2 instruktørkurs i 2009. Ett på Gardermoen og ett i Stjørdalen. Det var totalt 29 stk 

med på kursene. 

- Vi har klart å engasjere en del flere konkurransepiloter i aldersgruppen 13 – 19 år i år. Aktiv 

jobbing fra aktivitetskonsulenten side har ført til minst 4 nye ungdommer. Disse har fått 

innvilget konkurransetilskudd fra disse midlene. 

- Blant de tiltakene vi har igangsatt og skal jobbe videre med, er simulatortrening. Vi har derfor 

brukt denne posten til å investere i egen simulator. Våre voksne konkurransepiloter vil her 

kunne drive trening og simulering for de yngre pilotene på en bredere og mer fornuftig måte. 

- Vår intensjon om å lage web basert opplæring har ikke helt gått etter planen. Vi har ikke 

kapasitet selv til å få ferdig den plattformen og løsningen vi har tenkt. Vi har flere ganger gått 

aktivt ut i miljøet og etterlyst hjelp til dette, men ikke fått noen respons. 

- Vi har de siste årene hatt 2 -3 ungdomssamlinger på Starmoen. Det er ungdom selv som har tatt 

initiativet til dette. I år har det dessverre ikke lykkes å få tid eller ledig kapasitet til å 

gjennomføre dette. Vi kommer sterkere tilbake til dette i 2010. 

- Aktivitetskonsulenten jobber kontinuerlig med utvikling og rekruttering av ungdom til luftsport. 

Særlig innen modellflyging arbeides det målrettet og aktivt. 

- Det arbeides mye med å få på plass en Toppidrettslinje for modellfly. Dette arbeidet krever mye 

arbeid i kulissene. Det er store utfordringer i det politiske organet om å bevilge penger til å 

opprette flere skoleplasser i det aktuelle fylket. Vi har stor tro på at dette er den veien vi skal gå 

for å få hevet modellflyging opp på et respektabelt nivå og utviklet unge konkurransepiloter til 

et topp nivå. 
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Søknad for 2010 vil være også fokusert på å legge til rette for at ungdommen skal få best mulig 

premisser for konkurransevirksomhet, samt at de skal utvikle seg på nivå med det internasjonale 

nivået. 

 

Styret fører gjennom hele året løpende kontroll med inntekts- og utgiftssiden. Det henvises forøvrig til 

vedlagte regnskap i denne beretning. 

 

Sluttbemerkninger 

2009 har vært et veldig bra år for modellflyseksjonen. I tillegg til og økonomi har seksjonen arrangert 

et meget godt Europamesterskap i skala, og har stor klubb- og medlemsøkning. 

Vi takker for flott arbeid ute blant klubber og medlemmer som viser en positiv holdning, og slik sett er 

gode ambassadører for vår idrett. Seksjonen takker for alle positive tilbakemeldinger og konstruktive 

bidrag til driften av modellfly-Norge. 

 

 

 

 

Terje Martinsen 

Leder 


