
Kjære modellflyklubb! 

Del gjerne denne informasjonen med hele ditt klubbstyre! 

Oslo, 5. mars 2019 

Seksjonsmøtet og Luftsportstinget 

Modellflystyret har vedtatt at dagpakke-kostnaden for klubbenes representanter dekkes av 

Seksjonen! Det utgjør en besparelse på 550,- pr. dag pr. klubbrepresentant for de klubber som stiller 

opp. Det er i skrivende stund bare 6 modellflyklubber som har meldt seg på til Seksjonsmøtet og 

Luftsportstinget på Sola lørdag 6. april. Det er altfor dårlig – det er tross alt her klubbene velger nytt 

styre, og fastsetter seksjonens og NLFs kontingenter og budsjetter for de neste to år! Vi håper å se 

mange flere klubber representert. Husk at delegatene må være valgt på klubbens årsmøte. 

Påmeldingsfrist er 15. mars. All påmelding skjer på dette skjemaet: 

https://nlf.pameldingssystem.no/tinget-2019 

Infoside om denne helgen: http://nlf.no/forbund/seksjonsm-ter-og-luftsportstinget-2019-5-7-april  

Husk også fristen for klubbene til å melde inn saker til Seksjonsmøtet, som er førstkommende fredag 

8. mars! 

Instruktørkurs i Oslo lørdag 23. mars 

Det er mange ledige plasser – benytt sjansen nå! Dette er det første kurset vi holder siden 2017. 

Kurset har fått tilstrekkelig mange deltakere til at det vil bli gjennomført, men det er ikke grunnlag 

for å sette opp flere kurs dersom vi ikke klarer å fylle disse 20 plassene. Kurset avholdes på nyåpnede 

The Hub hotell midt i Oslo sentrum. Hotellet er valgt pga. den unike beliggenheten (det heter ikke 

«The Hub» for ingenting). For de som må reise med fly, så tar det kun 20 minutter fra Gardermoen 

(flytoget) og til du står i døra på hotellet, det er kortere tid enn det tar med shuttlebussen til et 

flyplasshotell. For tilreisende som kommer med tog eller buss er The Hub rett ved Oslo sentralstasjon 

og Bussterminalen. Om du er nødt til å kjøre bil, er det hele 8 parkeringshus å velge mellom i 

umiddelbar nærhet. Info og påmelding her: http://nlf.no/modellfly/instrukt-rkurs-modellfly-oslo-

2019 

Kurs i klubbadmin? 

Selv om Klubbadmin var nytt for oss i Luftsportforbundet i fjor, har idrettskretsene jobbet med det i 

flere år. De holder regelmessig lokale kurs i hvordan klubben kan utnytte mulighetene systemet gir 

dem. Her finner du info: http://nlf.no/forbund/klubbadmin 

Jeg håper vi sees på kurs, eller på Sola i april! 

Vennlig hilsen 

Jon Gunnar Wold 

Fagkontakt modellflyging 

 

Norges luftsportforbund 
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