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Ledermøtet 2014  

Ledermøtet 2014 er satt til lørdag 1/3-2014 på Best Western Oslo Airport Hotell 

på Gardermoen. Alle klubbledere vil bli invitert, men hold av datoen! Foreløpig 

agenda er Modellflyhåndboka, revisjon av konkurransestøtteordning og NLFs 

ansvarsforsikring, hvor vi får ekstern foredragsholder fra forsikinrgsselskapet. 

Følg med for egen innkalling før nyttår! 

 

Deadline for registrering i FAI-kalenderen  

Arrangører som ønsker oppføring I FAIs stevnekalender må sende inn det FØR 15. 

november 2013 for å komme med på 2014-kalenderen. Skjema laster du ned her:   

http://www.fai.org/ciam-documents  ( > Forms > Registration of Events in the 

Sporting Calendar) FAI godtar kun innsendinger på dette skjemaet, og det må 

sendes via NLF for stempling. Oppføring koster ca. 70 EUR som legges ut av NLF og 

som faktureres arrangør.  

 

Modellfly eller UAS?  

Svært mange henvender seg til NLF Modellflyseksjonen med spørsmål ang. 

FPV-flyging, fotoflyging, og generelle spørsmål rundt det å drive f.eks. 

fotoflyging med modellfly og multirotor som næringsvirksomhet. Nå kan du 

finne svaret på det aller meste her:  

http://www.luftfartstilsynet.no/selvbetjening/allmennfly/RPAS-FAQ/ 

 

2 måneder gratis medlemskap og ekstra MI for nye medlemmer fra 1. november 

Dersom et nytt medlem i din klubb melder seg inn den 1/11 (når nytt kontingentår starter) er 

medlemskapet gjeldende ut 2013 og hele 2014, som vil si 2 måneder gratis medlemskap samt MI  nr. 

6/2013! Kjenner du noen som har lurt på å melde seg inn? Kontakt dem nå og informér om at de nå 

kan få 2 måneder gratis.  

Nye medlemmer kan selv melde seg inn her: http://melwin.nlf.no 
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Flyttesalg av jakker, t-skjorter og gensere 

Pga. flytting av sekretariatet fra Rådhusgt. til Møllergt 39 har vi ryddet i 

kjelleren, og selger ut mange fine plagg til spottpris. Nå kan du sikre deg 

jakker m.m. til kun 100 kr!  

Alt er lagt ut på http://nlf.no/modellfly/medlemsbutikk  

 

Modellflyjakker og propellbeskyttere – alle størrelser tilbake på lager  

Alle lagerførte størrelser av Modellfly- og instruktørjakker er på lager, og 

de populære propellbeskytterne i størrelse 20-24 tommer  er ventet inn i 

disse dager. Vær rask og sikre deg disse fine propellbeskytterne du også. 

Se oversikten her:  http://nlf.no/modellfly/medlemsbutikk 

 

MI nr. 5/2013 på vei til deg!   

Verdens beste modellflyblad på norsk sendes ut i neste uke. I denne 

utgaven kan du lese bla.  test av JR XG-14, referat fra alle årets IMAC-

konkurranser, VM i friflukt, NM Linekontroll, samt fyldig dekning av 

helikoptertreff, alt fra VM F3C til Viking Smackdown. Gled deg til 88 sider 

lesestoff i høstmørket.  

 

Ha en fin høst på hobbyrommet og i hallen. 

Med vennlig hilsen 

Jon Gunnar Wold 

Fagsjef/avdelingsleder  

Modellflyseksjonen 

Norges Luftsportforbund 
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