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Norges Luftsportfortforbunds organisasjon og myndighetsfunksjonen 

 
1. Norges Luftsportforbund (NLF) 
  
1.1. Generelt 
Alle norske luftsportsutøvere er medlemmer av en eller flere av 254 luftsportsklubber 
i Norge. Luftsportsklubbene er så tilsluttet NLF. Ingen luftsportsutøvere har et direkte 
medlemskap i NLF. Norges Luftsportforbund fører medlemsregister og krever inn 
medlemskontingent på vegne av luftsportsklubbene. Det er registrert om lag 16 000 
medlemskap i norske luftsportklubber. 
 
All luftsport i Norge utøves gjennom klubber tilsluttet NLF. De ulike 
luftsportsaktivitetene (idrettsgrenene) er organisert i separate seksjoner (avdelinger) i 
NLF. Hver av disse luftsportsgrenene har sin egenart, og er til dels svært ulike. 
Seksjonene har derfor utstrakt selvstyre. For de fleste luftsportsutøvere er NLF 
synonymt med den fagseksjonen de tilhører gjennom aktiviteten de utøver. Mange 
luftsportsutøvere er helt ukjent med at NLF er noe mer enn «sin» seksjon.  
 
1.2. Organer 
 
1.2.1 Luftsportstinget 
NLFs høyeste organ er luftsportstinget som avholdes hvert annet år. På 
luftsportstinget har representanter for luftsportsklubbene stemmerett. Luftsportstinget 
velger forbundsstyret som er høyeste organ i NLF mellom hvert luftsportsting. 
 
1.2.2 Seksjonsmøtene 
I forbindelse med luftsportstinget arrangeres det seksjonsmøter i alle seksjonene. 
Disse seksjonsmøtene er å betrakte som seksjonenes høyeste organ. På 
seksjonsmøtene har representanter for alle luftsportsklubbene innen den aktuelle 
luftsportsgrenen stemmerett. Seksjonsmøtene velger et styre for den aktuelle 
seksjonen.  
 
Hver seksjon har ansvar for egen økonomi og luftsportsaktivitet. Det føres separat 
resultatregnskap og balanse for hver seksjon. Seksjonsmøtene godkjenner 
seksjonens årsrapport, resultatregnskap og balanse før disse blir lagt frem for 
luftsportstinget for endelig vedtak. 
 
1.2.2 Forbundsstyret 
Forbundsstyret består av de valgte lederne i alle seksjonene samt president, første 
og andre visepresident og en ungdomsrepresentant. Det avholdes fire ordinære 
forbundsstyremøter hvert år. Mellom møtene kan et arbeidsutvalg bestående av 
presidentskapet ta nødvendige avgjørelser. Ved behov kan det avholdes 
ekstraordinære forbundsstyremøter pr. telefon eller e-post. 
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1.2. Organisasjonskart 
 
Nedenstående skisse viser hvordan medlemmene gjennom sine klubber har 
innflytelse på NLF gjennom sin seksjon. Den røde rammen indikerer hva som er 
Norges Luftsportforbund, organisasjonsnummer. 974 953 552. Medlemsklubbene har 
egne organisasjonsnumre. 
  

 
 
 
1.3. Administrasjon.  
NLF har ansatt en generalsekretær. Generalsekretæren rapporterer til 
forbundsstyret. Generalsekretæren har arbeidsgiveransvaret for alle andre ansatte i 
NLF, herunder også fagsjefene som jobber for seksjonene. Generalsekretæren er 
også ansvarlig leder i NLF CAMO.  
 

 
 
1.4. NLF CAMO  
I forbindelse med innføringen av felleseuropeisk regelverk for vedlikehold av fly, 

EASA Part M, ble luftfartøyenes luftdyktighetsbevis gjort evigvarende. Oppfølgingen 

av luftfartøyenes kontinuerlige luftdyktighet ble overført fra Luftfartstilsynet til 

godkjente organisasjoner. NLF CAMO er en slik godkjent organisasjon. NLF CAMO 

ivaretar oppfølgingen av kontinuerlig luftdyktighet for ikke-kommersielle småfly. NLF 

CAMO utsteder også et sertifikat på at luftdyktigheten er ivaretatt (Airworthiness 

Review Rertificate - ARC). 
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2.  NLF som kompetent myndighet 
For å skille myndighetsfunksjonen fra de utøvende delene av organisasjonen 
(seksjonene) har NLF funnet det hensiktsmessig at den kompetente myndigheten 
etableres som en parallell til den ordinære administrasjonen i forbundet. Den 
kompetente myndigheten vil få en leder som rapporterer direkte til forbundsstyret. På 
den måten unngår en at generalsekretæren har en rolle i den kompetente 
myndigheten samtidig som han har arbeidsgiveransvar for personell i 
utdanningsorganisasjonen. Se nedenstående skisse. 
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