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1. Innledning 

Norsk Aero Klubbs (NAKs) gullmedalje ble første gang utdelt av den nystiftede foreningen i 

1928. NAKs sølvmedalje ble opprettet i 1949 og NAKs gullnål i 1976. Seksjonshederstegn 

ble opprettet i 1994. Norsk Aero Klubb ble sammensluttet med Norges Luftsportforbund i 

2003. Luftsportstinget 2017 besluttet at navnene på hederstegnene endres til å hete Norges 

Luftsportforbunds hederstegn. 

 

Norges Luftsportforbund forestår tildeling av følgende hederstegn: 

 

a) Norges Luftsportforbunds gullmedalje m/diplom 
b) Norges Luftsportforbunds sølvmedalje m/diplom 
c) Norges Luftsportforbunds gullnål 
d) Norges Luftsportforbunds seksjonshederstegn m/diplom 

 

2. Norges Luftsportforbunds gullmedalje med diplom 

NLFs gullmedalje tildeles norske og utenlandske statsborgere som på fremragende måte har 

tjent flygingens og luftsportens sak. Deres innsats kan enten være fremragende arbeid 

gjennom flere år eller enestående enkeltbedrift. Det kan kun utdeles en gullmedalje hvert år. 

Dog kan det et og samme år utdeles et antall gullmedaljer tilsvarende antall år den ikke har 

blitt utdelt. Gullmedaljen kan utdeles post mortem. 

 

3. Norges Luftsportforbunds sølvmedalje med diplom 

NLFs sølvmedalje tildeles norske og utenlandske statsborgere som på en særlig 

fortjenestefull måte har støttet Norges Luftsportforbund eller forbundets arbeid. Sølvmedaljen 

utdeles kun for innsats gjennom flere år, og ikke for enkeltbedrifter. Sølvmedaljen kan ikke 

utdeles post mortem. 

 

4. Norges Luftsportforbunds gullnål 

NLFs gullnål tildeles personer med mangeårig innsats som tillitsvalgt i NLF, tilsluttede 

klubber og andre som forbundet finner å ha fortjent en slik spesiell påskjønnelse. Gullnålen 

kan ikke utdeles post mortem. 

 

 



  

  Page 2 

5. Norges Luftsportforbunds seksjonshederstegn med diplom 

Seksjonshederstegn kan tildeles tillitspersoner, medlemmer eller ansatte som har oppnådd 

fremragende resultater med enkelt prosjekter, eller personer i seksjon/klubb som har nedlagt 

et stort arbeid gjennom en årrekke, f.eks. 

 Instruktørarbeid, praktisk eller teoretisk 
 Sikkerhetsarbeid og/eller sikkerhetsutdannelse 
 Gjennomføring av arrangementer, større konkurranser, stevner o.l. 
 Teknisk arbeid, praktisk/teoretisk 
 Anleggsarbeid, planlegging og/eller praktisk arbeid på riks-, regionalt- eller 

kommunalt anlegg. 

 

Det kan utdeles inntil tre hederstegn per seksjon per år. Seksjonshederstegnet kan ikke 

tildeles post mortem. 

 

6. Forslag om tildeling 

Begrunnede forslag kan fremmes av enkeltpersoner, klubbstyrer, seksjonsstyrer eller 

forbundsstyret. Forslag til NLFs gullmedalje, NLFs sølvmedalje og NLFs gullnål fremmes til 

Luftsportstyret. Forslag til seksjonshederstegn fremmes til vedkommende seksjonsstyre som 

fremmer sin anbefaling til hederstegnskomiteen. Alle forslag skal behandles strengt 

konfidensielt. 

 

7. Saksbehandling 

En egen hederstegnskomité, oppnevnt av forbundsstyret, får seg forelagt alle forslag om 

tildelinger til behandling. Luftsportstyret fastsetter nærmere retningslinjer om forslagfrister, 

saksbehandling, prosedyrer for innstillinger og for overrekkelse. 

 

8. Vedtak om tildeling 

Forbundsstyret vedtar tildelinger etter innstillinger fra hederstegnskomiteen. 

 

9. Overrekkelse 

Overrekkelsen skal foretas ved en passende anledning og under verdige former. NLFs 

president, eller den han bemyndiger, forestår overrekkelse av NLFs gullmedalje, NLFs 

sølvmedalje og NLFs gullnål. Seksjonsleder, eller den han bemyndiger, forestår overrekkelse 

av seksjonshederstegn. 

 

10. Kostnader 

Kostnader forbundet med seksjonshederstegn påhviler angjeldende seksjon. Kostnader med 

de øvrige hederstegn påhviler forbundet NLF. 

 

11. Endringer av statuttene 

Endringer av disse statutter kan bare foretas av Luftsportstinget eller av ekstraordinært 

luftsportsting når dette er ført opp på sakslisten ved innkallingen. 


