
Kjære klubbledere 

Utendørs-sesongen 2013 for modellflyging er nå på hell, og medlemsklubbene våre har hatt 

en sesong bak seg der man har fått anledning til å prøve ut hvordan første versjon av 

sikkerhets-systemet for organisert modellflyging i Norge, Modellflyhåndboka (MFH)  har 

virket.  

Modellflyseksjonen i NLF, i samarbeid med Sikkerhetsutvalget, som nå består av fagsjef Jon 

Gunnar Wold, Magne Hegstad (Moss MFK), Magnus Nordstrand (Gjøvik og Omegn MFK), vil 

svært gjerne få innspill fra klubbene på hvordan systemet har fungert i praksis. Hensikten 

med innspillene er å kunne gjøre fornuftige og nødvendige revisjoner av MFH. Det 

understrekes at MFH har fått en form som anses som riktig og hensiktsmessig, og det er 

ingenting i årets erfaringer som tilsier at selve formatet skal legges om. Det innebærer at 

revisjoner i denne runden vil dreie seg om konkrete innspill til forbedringer av helt konkrete 

punkter i MFH.  

Det er viktig at klubblederne sørger for at dette overholdes.  

Generell kritikk som ikke adresserer spesifikke punkter med forslag til forbedringer vil 

vanskelig kunne gi Styret og SU noe å arbeide med.    

Forslag til prosess i klubbene: Det foreslås at klubblederne innkaller til et medlemsmøte i 

sine klubber der erfaringer med MFH står som tema. Dette gir en mulighet for å kunne 

diskutere med medlemmene hva man mener har fungert bra og hva man mener kan 

forbedres. Det vil helt sikkert komme en del kritiske kommentarer, det er nettopp noe av 

hensikten med denne øvelsen. Da er det viktig at den som fremsetter kritikken samtidig 

kommer med konkrete forslag til forbedringer. I innkallingen til klubbmøtene er det viktig at 

dette presiseres på forhånd. Frist for dette arbeidet er slik at tilbakemeldingene må være SU 

ihende innen 01.12.2013.   

Tilbakemelding sendes via klubblederne til fagsjef og SU-leder Jon Gunnar Wold, 

jgw@nlf.no.  

Det gjøres oppmerksom på at et tilsvarende brev sendes 08.10.2013 direkte til alle 

medlemmene i klubbene, som en «heads up» slik at medlemmene er godt forberedte. 

Vennlig hilsen 

Asle Sudbø 
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