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Nytt om sikkerhet og Modellflyhåndboka 

Et første utkast til Modellflyhåndboka begynner nå å nærme seg ferdigstillelse, slik at det kan sendes 

ut på høring i klubbene. Planen er at alle klubber vil få utkastet tilsendt via sin leder, som må ta det 

opp i klubben på den måten som hver klubb anser for å være mest hensiktsmessig. Styret i 

Modellflyseksjonen håper at dette skal kunne skje slik at vi kan få høringsinnspillene inn før jul. 

Innspillene skal kunne tas inn i revisjoner som skal legges frem for Seksjonsårsmøtet under 

Luftsportstinget i april 2013. Dette regelverket vil bli så enkelt som mulig, men samtidig noe vi håper 

vil være omfattende nok til å være akseptabelt for norske luftfartsmyndigheter. Samtlige 

medlemmer av Modellflyseksjonen i NLF bes om å følge med på NLFs hjemmesider www.nlf.no der 

info om Modellflyhåndboka vil legges ut når første utkast er klart til å lanseres. Vi håper på en 

konstruktiv dialog der klubbene som har innspill, kommer med konkrete forslag til forbedringer.  

Med hilsen Styreleder Asle Sudbø 

Les mer om sikkerhet og rapporterte hendelser i år i MI nr 5 som kommer neste uke! 

Konkurranseregler, konkurransestøtte og uttak av landslag 

Det er alltid mange som ringer og lurer på om de kan delta på internasjonale stevner i regi av NLF, 

hvordan påmelding foregår, hvem som tar ut landslag til EM, VM og nordisk, om bestilling av 

landslagsklær, uttak av lag, uttaksstevner, regler for Norgesmesterskap og Norsk klassemesterskap 

osv. Nå har vi samlet all informasjonen på ett sted, slik at du her kan lese om hvordan dette foregår: 

http://nlf.no/modellfly/konkurranseregler-modell  

Flyr du på eller i nærheten av flyplasser? Få med deg flytelefonikurset! 

Nå kan du få være med på kurs i radiotelefoni i regi av mikroflyseksjonen. Alle modellflygere er 

velkomne. Her lærer du fraseologi og alt du trenger for å ta radiotelefonisertifikatet. Dette er meget 

praktisk for deg som er avhengig av å kommunisere med flytrafikken der modeller flys sammen med 

mikro, motor eller seilfly. Radiotelefonisertifikatet får du som brevkurs fra Luftfartsbrevskolen, men 

støtteundervisning er absolutt anbefalt for å bestå kurset og få en praktisk tilnærming. 

Praktisk informasjon: 

- Tid: 23/10 KL 18:00 

- Sted: Moss pukkverk, Vålerveien ved Mosseporten (i Østfold) 

- Støtteundervisning til brevkurset fra Luftfarsbrevskolen.  

- Dette blir 4 tirsdager, hvor vil legger opp til mye praksis. 

- Pris kr 950,- 

Påmelding sendes til: jan_roger@mikroflyklubben.no eller pr. telefon mobil 91196825. 

Modellflyging og Per Hoff på TV 

Per Hoff, veteranen på 91 år fra Tønsberg MFK er fortsatt aktiv modellflyger og ble intervjuet av NRK 

distriktsnyheter Østafjells i oktober. Han er også med på Norge Rundt på NRK 1 førstkommende 

fredag 12/10. 
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Se klippene her: http://nlf.no/modellfly/hoff  

Modellflyseksjonens debattforum 

NLF har åpnet et nytt og bedre debattforum på nlf.no. Her er det muligheter for å diskutere alt som 

har med modellflyging, klubb- og konkurransevirksomhet å gjøre. I denne forbindelse ønsker vi å 

komme i kontakt med noen som kan tenke seg å bidra med IT-kunnskaper på frivillig basis. Vi trenger 

både moderator og administrator til forumet, og vi ønsker også kontakt med deg dersom du har 

kjennskap til Drupal publiseringsverktøy, PHPBB og eller PHP programmeringsspråk. NLF har et utvalg 

på tvers av seksjonene som kan trenge din hjelp med nlf.no og det nye forumet. All hjelp tas i mot 

med takk! Er du interessert, kontakt jgw@nlf.no 

Her finner du forumet: http://nlf.no/phpbbforum/viewforum.php?f=3 

Ikke glem vervekonkurransen! 

Vervekonkurransen er fortsatt åpen. Du kan ved å verve et nytt medlem til en NLF-tilsluttet klubb 

vinne en av FIRE splitter nye JR XG-11 DMSS sendere, til en verdi av 6000,- pr stk! 

Les mer om vervekonkurransen: http://www.nlf.no/modellfly/verv-et-medlem-og-vinn-en-jr-xg-11-

sender 

Hva med å legge ferien til Kina neste år? 

Modellflyseksjonen og turoperatøren Mitt Kina i Oslo har samarbeidet om å sette i stand en 

pakkereise for modellflygere til Kina. Dette blir en helt unik opplevelsesreise for ivirge modellflygere. 

En representant fra Modellflyseksjonen er med på turen. 

Les mer om reisen her: http://mittkina.no/modellfly 
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