
Saksliste Modellflystyret 08.11.2021 

Saksliste Modellflystyret – møte 7/2021 

Tid: mandag 8. november kl. 18:00 – 21:00  

Sted: Teams fjernmøte  

Innkalling sendt ut som e-post. Saksunderlag ligger i delt mappe på 

dropbox. 

Deltakere:  

Leder: Espen Bakke  

Styremedlem: Ben-Erik Ness  

Styremedlem: Alexander Hicks 

Styremedlem: Jonny Rinde Johansen  

 

Forfall: 

Nestleder: Anders Holt Jacobsen  

Varamedlem: Jon Arne Iversen 

 

Dagsorden:  

 

SAKSLISTE 

Sak 50/21 Protokollering av sirkulasjonsvedtak  

Protokoll fra møte 6/2021 ble godkjent pr. e-post sirkulasjon etter møtet, og deretter publisert på 

nlf.no.  

Vedtak: Vedtaket protokolleres 

 

 
 
Sak 51/21 Uttak av landslag F3J, F3K og F5J 
Vedlagt innstilling til nytt landslagsuttak for de aktuelle klassene basert på resultater i konkurransene 
som ble bestemt som uttaksstevner i sak 28/21. 
F3J: 

• Spydeberg 8. august 

• NM Spydeberg 11/12 september 

• Hurum 26. september 

• Lillehammer 3. oktober 

• Utover resultatene fra disse F3J-konkurransene, vil styret også ta hensyn til de utøvere som 
ble tildelt landslagsplass for 2021. 

F3K 
NM på Løddesøl godkjennes som eneste uttakskonkurranse til VM Slovakia 
2022. 

https://teams.live.com/meet/94187850448526
https://www.dropbox.com/sh/kvinoyrxuh95i64/AAABKekYw6KrL_BxFgBO4BnCa?dl=0
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Grunnet generell mangel på uttaksstevner i F3K, vil styret gjøre en skjønnsmessig vurdering av 
kandidater før et eventuelt laguttak basert på tidligere års resultater, og lagets potensiale for å 
oppnå akseptable resultater. 
F5J 

• Spydeberg 7. august 

• Bodø 24. august (utsatt til 10. oktober) 

• NM Lillehammer 18.- 19. september 

• Hurum 25. september 
 
Rankinglistene er utarbeidet basert på resultatene fra stevnene og vedtatte uttaksberegninger. 

 
Forslag til uttak: 
F3J 

1. Stein-Vidar Torø 
2. Stig Magne Olsen 
3. Jo Grini 
4. Reserve/Lagleder Arild Langseid 

 
Jo Grini ble nummer 8 på rankinglisten. Likevel tas han ut på landslaget, da styret vurdere hans 
mulighet for å prestere internasjonal som bedre enn de øvrige deltakerne. Bla.a. er prestasjonene fra 
Samba-cup (F5J) og åpent mesterskap F3J i Tsjekkia fremragende. 
 
F3K 
Resultater fra NM F3K 

1. Terje Post 
2. Lars Petter Eriksen 
3. Kristian Sætervik 
4. Reserve/lagleder Tom Roger Berg 

 
F5J 

1. Jo Grini 
2. Stein-Vidar Torø 
3. Stig Magne Olsen 
4. Reserve/Lagleder Henri Pedersen 

 

 
Vedtak: Styret godkjenner forslaget. Pilotene forespørres om de ønsker plassen, slik at de kan 
forberede reise og påmelding. Seksjonsleder følger opp påmelding med arrangør og CIAM.   
 
 

 

Sak 52/21 Erfaringer fra seksjonsmøte og Luftsportsting 
Ønsker å drøfte erfaringer og tanker. 

• Generell deltakelse fra klubbene – kan vi få bedre deltakelse 

• Vedtak fra møtet 
o Ny forbundskontingent/seksjonskontingent 

▪ Diskutere lovlighet 
▪ Konsekvens 

o Handlingsplan/Langtidsplan 
o Konkurransereglement 
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Vedlegg:  03_Protokoll_Seksjonsmøte.docx 
  04 luftsportstinget_2021_protokoll_-_signert.pdf 
 
Vedtak: 
Generell deltakelse fra klubbene – kan vi få bedre deltakelse 
Foreslår for Luftsportsstyret at deltakelse stimulertes ved å subsidiere hver deltaker med et begrenset 
beløp, f.eks 50% etter at reisefordelingskostnadene er beregnet. 
 
Ny forbundskontingent/seksjonskontingent 

• Orientere medlemmene om kontingentøkningen i Modellflyinformasjon (MI) 
• Modellflyseksjonen vil overvåke medlemstallene for å se om kontingentøkningen får 

konsekvenser for antall medlemmer. 
• Be medlemsklubbene om å rapportere om bevegelser som kan knyttes til kontingentøkning. 

Gjøres ved mail til lederne i hver enkelt klubb. 
• Invitere presidenten på neste styremøte i seksjonen 

 
Handlingsplan/Langtidsplan 

• Fokus på å jobbe for et riksanlegg for Modellfly 
o Diskutere strategi 
o Behovsanalyse - Motorfly, droner og seilfly 

• Seksjonsmøtet støtte ideen om landslagssjef/sportssjef – må dermed iverksette arbeid med 
dette. 

 
Konkurransereglement 
Konkurransereglementet implementeres som forelagt i seksjonsmøtet med endringsforslag som 
fremkom der. Må ferdigstilles innen oppstart av sesongen 2022. 
 
Sak 53/21 Økonomioppfølging 
Status for økonomien i seksjonen. 
 
Vedtak: Økonomisk status tas til etterretning. 
 
Sak 54/21 Orienteringssaker 
 
a) Medlemstall pr. 30. oktober 
Oversikt over medlemstall pr. 30. oktober ble utsendt alle styremedlemmene pr. e-post den 1. 
november i regnearket med økonomioversikt. Antall medlemmer er 3 489. Dette er en økning på 
25% fra nyttår!  
 
b) Saker fra Luftsportstyret 
Luftsportstyret hadde møte mandag 1. november. Protokollen er publisert, men link er foreløpig ikke 
klar. Espen orienterer som sakene fra møtet.  
 
Vedtak: Styret tar orienteringssakene til etterretning.  
 

Sak 55/21 Dato for neste styremøte 

Det foreslås å avholde styremøte i januar.   
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Vedtak: Styremøte 01/22 avholdes fysisk på Quality Airport hotel den 22. januar 2022 kl. 10:00 – 

14:00.  

 

 

 

Møtet hevet kl. 19:55. 


