
Protokoll Modellflystyret 22.01.2022  Side 1. 

Protokoll Modellflystyret – møte 1/2022 

Tid: lørdag 22. januar kl. 10:00 – 14:00  

Sted: Møtet ble arrangert på Teams. 

 

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

Til stede:  

Leder: Espen Bakke  

Nestleder: Anders Holt Jacobsen  

Styremedlem: Ben-Erik Ness  

Forfall: 

Styremedlem: Alexander Hicks 

Styremedlem: Jonny Rinde Johansen  

Varamedlem: Jon Arne Iversen 

 

SAKSLISTE 

Sak 01/22 Protokollering av sirkulasjonsvedtak  

Protokoll fra møte 7/2021 ble godkjent pr. e-post sirkulasjon etter møtet, og deretter publisert på 

nlf.no.  

Vedtak: Vedtaket protokolleres 

 

Sak 02/22 Uttak for seilflyklassene F3F, F3J, F3K og F5J  
 
Ranking for F3F danner grunnlag for uttak F3F landslag 2022 (deltagelse i F3F VM i Danmark): 
1. Bjørn Tore Hagen 
2. Olav Kallhovd 
3. Espen Torp 
 
Konklusjon: Nr 1, 2 og 3 representerer Norge i VM 2022. Det vil også bli tatt ut en reservedeltaker. 
 
Forslag for F3J basert på rankingstevner 2021: 
1. Stein-Vidar Torø 
2. Stig Magne Olsen 
3. Jo Grini 
4. Arild Langseid 
 
Nr. 2-ranket Stig Magne Olsen ønsker ikke å delta. 
Konklusjon: Nr 1,3 og 4 representerer Norge i VM 2022 
 
Forslag for F3K basert på rankingstevner 2021 
1.      Terje Post 

https://www.dropbox.com/sh/p5ah3nx7s82o7hr/AADBs3V5ckUX4C-8tORRi6Una?dl=0
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2.      Lars Petter Eriksen 
3.      Kristian Sætervik 
4.      Tom Roger Berg (RESERVE/LAGLEDER) 
 
Nr. 2 og 3 ønsker ikke å delta.  
Konklusjon: Med nr 1 og 4 som eneste interesserte, vurderes grunnlaget utilstrekkelig til å brukes til 
uttak. Norge sender dermed ikke deltakere til VM F3K 2022. 
 
F5J 
1.      Jo Grini 
2.      Stein-Vidar Torø 
3.      Stig Magne Olsen 
4.      Henri Pedersen 
5.      Arild Langseid 
Nr 3 og 4 ranket ønsker ikke å delta. Nr 1, 2 og 5 representere Norge i EM. 
 
 
Vedtak: Forslag tiltredes. 
 
 
Sak 03/22 Ny gruppeleder for seilflyklassene F3J, F3K og F5J 
Styret har appellert til seilflymiljøet for å få på plass en ny gruppeleder. Så langt har det ikke lykkes å 
få til dette. Det foreslås å dele gruppelederjobben til en for hver klasse i håp om å lette 
rekrutteringen. Styret sender en skriftlig henvendelse til personer som er tatt ut til å representere 
Norge i mesterskap. Følges opp på neste styremøte. 
 
Vedtak: Vedtatt. 
 
 
Sak 04/22 Uttaksregler/stevner for seilflyklassene F3J, F3K og F5J 
Modellflyseksjonens styre fungerer som gruppeleder for disse klassene inntil ny gruppeleder er på 
plass. Nå som pandemien krever lite eller ingen tilpasning, er det vel naturlig å gå tilbake til den 
løsningen som var i bruk før pandemien. Det vil si at de to beste resultater pluss NM teller som 
grunnlag for uttak/ranking.  
Ved beslutning om uttak, kan resultater fra internasjonale stevner tas med i vurderingen. 
 
Aktuelle arrangører melder inn NM og andre uttaksstevner til seksjonen. Seksjonen setter opp en 
oversikt som publiseres på nlf.no. Ved gjennomføring av stevner, oppdateres oversikten med 
rangering av deltakere. 
 
Under pandemien, må det tas hensyn til nasjonale og lokale bestemmelser for gjennomføring av 
stevner. 

 
Vedtak: Vedtatt 
 
 
Sak 05/22 Økonomioppfølging 
Status for økonomien i seksjonen. 
 
Det er gjort oppmerksom om at det er ganske store inntektsposter som ikke inntektsført. Vi ber om 
ny, oppdatert rapport når alle poster er medtatt. 
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Vedtak: Tatt til orientering. 
 
 
Sak 06/22 Landslagssjef 
Diskusjonen om etablering av landslagssjef må iverksettes i form av en handlingsplan. 
Utsettes til neste styremøte 

1. Grovskisse til rollen som landslagssjef (Ben Erik) 
2. Sjekker om noen andre seksjoner har en landslagssjef eller lignende rolle (Espen) 
3. Inspirasjon fra Danmark (skal delta på samling i mars, Espen) 
4. Møte med gruppeledere for diskusjon og videre utvikling av rollens innhold 
5. Rekruttere landslagssjef 

 
Vedtak: Følges opp på neste styremøte. 
 
 
Sak 07/22 Årsrapport 2021 
Årsrapport for 2021 får samme format som for 2020. 
 
Vedtak: Espen fullfører dokumentet. Sendes på sirkulasjon i styret for godkjenning. 
 
Sak 08/22 Riksanlegg 
I seksjonens handlingsplan, er ønsket om å få etablert et riksanlegg et tydelig mål. Det må vedtas en 
plan for dette arbeidet. 
 
Aktuelle spørsmål og problemstillinger: 
 

1. Ambisjonsnivå  
2. Lokasjon 

 
Vedtak: Sende forespørsel til klubbledere og gruppelederne for å hente inn informasjon om ønsker og 

forslag til riksanlegg med henvisning til punktene ovenfor. Utkast til brev sendes på 
sirkulasjon før utsendelse. 

 
Sak 09/22 Event under Luftsportsuka 
 
Vedtak: Innhenter mer informasjon om årets Luftsportsuke. Behandles videre på neste styremøte. 
 
Sak 10/22 Orienteringssaker 
 

a) Medlemstall pr. 31. desember 
b) Luftfartstilsynet, registrering mm 
c) Forsikring 
d) Saker fra Presidenten 

Den nyvalgte presidenten hadde møte med leder og nestleder tirsdag 30. november. Hennes tema 
var «På innsiden av modellfly». Hun fikk orientering om utfordringer seksjonen har foran seg og 
status for øvrig.  
 
Vedtak: Tatt til orientering. 
 
 



Protokoll Modellflystyret 22.01.2022  Side 4. 

Sak 11/22 Dato for neste styremøte 

Det foreslås å avholde styremøte i mars.   

Vedtak: Styremøte 02/22 avholdes onsdag 23. mars for Teams-møte, alternativt lørdag 26. mars 

dersom det er mulig med fysisk møte. Alle oppfordres til å møte. Må melde forfall før møtestart. 

 

Sak 12/22 Eventuelt 

• Drone Champions League 

NLF kan bidra dersom det er forenlig med vårt forhold til FAI. Espen diskuterer dette videre 

med arrangøren. 

• Klubbledermøte 

o Samles på høsten for å diskutere og presentere seksjonens arbeid og utfordringer. 

 

 

 

Møtet ble hevet kl. 14:20 


