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Status Q 

Kjære venner , Modellflygere, medlemmer, klubber og lag.  

Det nærmer seg årets siste dag og det er på sin plass å ta en liten (ikke fullstendig) status på året 
2011. Foruten været, som har vært meget bedregelig , så har egentlig året 2011 vært et godt år for 
modellflyseksjonen. Været først; Metrologisk institutt melder på sine hjemmesider følgende:  

Det våteste året siden 1900 

Nedbøren for Norge som helhet var 125 % av normalen, og året er sammen med 1983 det aller våteste i  en serie som går 

tilbake til 1900. Nest våteste er 1989 med 120 %.  

Nedbøren var over normalen for det meste av landet, men i deler av Nordland, Troms og Finnmark, var den under. Deler av 
Oppland, Buskerud, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Trøndelag og Finnmark har fått relativt mest med 150-175 % av 

normalen for perioden. For Østlandet som helhet er året det 2. våteste i serien med 130 % av normalen. Våtest er 2000 med 
140 %.  

Dette sier noe om at vi kanskje (bare kanskje, da vi ikke har målinger på dette ) har en del mindre 

aktivitet en tidligere år..! MEN, allikevel året har får Modellflyseksjonen vært som sagt et godt år!!! Vi 
har fått flere klubber tilsluttet oss, samt økt medlemstallet med en del  Vi fikk vår første kvinnelige 
klubbleder og Instruktør (Wenche Mælumsveen fra Innherred Modellflyklubb) , det ble utdannet 40 nye 
Instruktører, nye web sider og mye mer.. 

Vi startet året med Luftsportsting og seksjonsmøte. Vi fikk da valgt inn et nytt engasjerende, 
arbeidsvillig, kreativt og strukturert styre. (referater fra styremøter ligger på hjemmesider) De satt også 
ned et nytt SU, som har arbeidet hardt og effektivt med å levere bestillinger fra styret på det evt nye 
Sikkerhetssystemet som kommer. (status på dette er det noen ord om i siste Mi) I tillegg til dette har 

Modellflyseksjonen ansatt ny Fagsjef, Jon Gunnar Wold. Han starter opp 1.2.2012, men er allerede i 
gang som ny redaktør for MI.  

På konkurransesiden, kan vi i år gratulere Ola Fremming som Norgesmester i F3A, og hvor han også 
fikk tildelt H.M Kongens pokal. Det har vært mange og god konkurranser rundt i hele landet, 

internasjonalt og lokal, hvor vi har fått vist frem sporten på en verdig måte. Gratulere til alle dere som 
har tatt gode plasseringer, deltagere og ikke minst alle dere som har bidratt til å gjennomføre dette.. 
det står det stor respekt av  

Vi går nå inn i et nytt år, med ønske om noe bedre vær..!! mer aktivitet, flere medlemmer og ikke minst 

et like godt og engasjerende modellflymiljø, som spiller på lag og bruker hverandres ekspertise til å 
gjøre vår idrett anerkjent, attraktiv og sikker. 

Til slutt vil jeg få minne alle på at det skal arrangeres Ledermøte for ALLE klubbene våre i mars 2012, 
og vi håper på at flest mulig av klubbene sender representant (er). 

På vegne av seksjonen, styret og NLF, ønsker jeg dere alle et GODT NYTT FLY ÅR. 

Tom Brien 

 Avtroppende Fagsjef, Modellflyseksjonen 


