Utviklingsplan 2017-2019
Modellflyseksjonen
Tillegg til NLFs utviklingsplan for perioden

0. Innledning
Seksjonens utviklingsplan beskriver hvordan seksjonen skal arbeide innen de enkelte områdene, ut
over det som fremkommer i forbundets sentrale og overordnede planer.
Seksjonens formål er å utvikle modellflyging på landsbasis.

1. Sikkerhet og opplæring
Modellflyseksjonen skal få sin håndbok godkjent som sikkerhetssystem av LT.
For å aktivt forebygge ulykker skal SU og fagsjef arbeide med å analysere hendelser og ulykker, og
jevnlig spre kunnskap til klubbene.
Opplæring
Seksjonen skal oppfordre alle klubbene til å drive teoriopplæring og skoling for nye modellflybevis, og
være behjelpelig med å kunngjøre dette sentralt. Gjennom slik opplæring skal samtlige aktive piloter
i modellflyklubbene inneha modellflybevis.
Seksjonen skal arrangere kurs for instruktører for å øke tilgjengeligheten av instruktører.

2. Luftrom og anlegg
Seksjonen skal arbeide for å sikre modellflyaktivitetenes sameksistens med annen luftsport og
lufttrafikk der vi opererer i tilknytning til flyplasser og kontrollert luftrom.
Vi skal jobbe for at modellfly ikke pålegges restriksjoner på maksimal flyhøyde av myndighetene som
legger for store restriksjoner på våre aktiviteter.
Arbeide for at modellflystriper kommer inn som Restricted Area/Danger Area på VFR-kart dersom
dette er hensiktsmessig.
Seksjonen skal oppfordre klubbene til å finne fram til flere egnede anlegg, for å øke antall steder vi
kan operere fra. Seksjonen skal også kunne gi råd og veiledning om å lage avtaler med kommuner,
grunneiere og naboer for å sikre et godt og langvarig forhold til omgivelsene.
Søke samarbeid med andre seksjoner i NLF og andre aktører for å sikre tilgang til anlegg for utøvelse
av modellflyging, herunder tilgang til fullsize-striper.
Vedlikeholde oversikten over modellflystriper i Norge, både tilhørende klubber tilsluttet NLF og i den
grad det er mulig også klubber utenfor NLF.

Seksjonen skal sørge for at klubbene gjennom sin tilknytning til NIF får de til enhver tid beste priser
på leie av hall-tid til innendørsflyging.
Seksjonen bør sette av evt. overskudd til et fond for anleggsutvikling, hvor klubber årlig kan søke om
midler til nytt eller utbedring av anlegg.

3. Regelverk
Modellflyseksjonen skal vedlikeholde et tidsmessig riktig regelverk for modellflyging i Norge. Det skal
legges hovedvekt på opplæring av modellflygere. Hensikten med regelverket er å sørge for at all
modellflyging i Norge i regi av NLF foregår i ordnede former på en sikker måte og at skade som følge
av aktivitetene skal forebygges og unngås.
Modellflyhåndboka skal årlig revideres etter innspill fra klubbene, instruktørene, hendelsesrapporter
og erfaringer med etterlevelse av systemet.

4. Miljø
Seksjonen skal gjennom holdningsskapende arbeid sørge for at støynivået for modellfly holdes lavt
slik at våre aktiviteter ikke skaper problemer for omgivelsene. Seksjonens aktivitet skal påvirke
miljøet minst mulig.

5. Service til klubbene
Seksjonsstyret og fagsjef skal arbeide aktivt for at klubbene til enhver tid har så gode vilkår som
mulig.
Seksjonen skal aktivt informere klubbene om mulighetene for støtte til rekruttering, og om alle
støtte- og tilskuddsordninger som klubbene kan søke om i NIF og NLF-systemet.

6. Breddeidrett og rekruttering
Seksjonen skal arbeide for at vi får god rekruttering og et inkluderende miljø i alle klubbene.
Gjennom informasjonsarbeid skal vi arbeide for å få flere modellflyklubber med i NLF.
Gjennom et nært forhold til hobbyforretninger i Norge, skal seksjonen forsøke å fange opp
nybegynnere som kjøper sitt første fly, slik at de på en enkel måte kan få kontakt med en klubb.
Involvere Modellflyseksjonens ungdomsrepresentant i rekrutteringsarbeid for barn og unge.
Seksjonen skal ha fokus på å organisere drone-aktitiviten. Dette innebærer blant annet bistand til
etablering av klubbmiljøer og konkurranseaktivitet med droner

7. Konkurranser og toppidrett
Modellflyseksjonen skal legge til rette for konkurranseaktivitet gjennom nasjonale konkurranser og
vårt medlemskap i FAI og Nordisk Modellflyråd.
Vi skal gjennom våre verv i FAI/CIAM bidra til utvikling av modellflysporten som FAI organiserer.
Vi skal gjennom økonomisk støtte bidra til at juniorer får lik mulighet til å delta i konkurranser som
seniorer. Vi skal støtte toppidrettsaktiviten ved å tildele konkurransestøtte.

Seksjonens mål for deltakelse i Nordisk mesterskap er •
Minst én pallplass individuelt, uansett klasse.
•

Pallplass til det norske laget, uansett klasse.

For FAI-klasser skal våre landslagsutøvere jobbe mot å oppnå
•

Pallplass individuelt i EM

•

Pallplass lag i EM eller VM

•

Finaleplass individuelt i EM eller VM

8. Internasjonalt samarbeid
Modellflyseksjonen skal samarbeide med de nordiske landenes modellflyforbund, men også knytte
kontakt med forbund i Europa og resten av verden for å utveksle gjensidig nyttig informasjon som
kan komme medlemmene våre til gode.

9. Kommunikasjon
Seksjonen skal utgi bladet Modellfly Informasjon 6 ganger pr. år. Bladet skal være tilgjengelig som
abonnement og løssalg, for å fungere som en rekrutteringskanal.
Seksjonen skal publisere aktuell informasjon på modellflyseksjonens hjemmesider og pr. e-post til
medlemmene.
Formålet med informasjonen skal være primært å stimulere til økt aktivitet.

