INVITASJON TIL NM I VALDRES 2020
Valdres Flyklubb og Seilflyseksjonen/Norges Luftsportforbund (S/NLF) innbyr med dette til
Norgesmesterskap i seilflyging 2020. Mesterskapet avholdes på Fagernes Lufthavn Leirn
(ENFG) fra 13.-20. juni 2020.

Foto: Valdres Flyklubb

Denne invitasjonen publiseres på Seilflyseksjonens internettsider: www.seilfly.no og på
konkurranseweben: http://booking.seilfly.no/
Sted:

Fagernes Lufthavn Leirin (ENFG).
Position N61°00'29", E009°17'49", elevation 823m, runway 15/33

Klasser:

Norgesmesterskap: Handicapet klasse uten vann (klubb tom 15m/LS6)
Norgesmesterskap: Handicapet klasse med vann (std,15m,18m,20m og
åpen)
Det kreves minimum fem norske deltakere i klassene for at NM i
klassene skal arrangeres. Det er antall gyldige påmeldinger i hver
klasse ved påmeldingsfristens utløp som avgjør om konkurranse skal
avholdes i angjeldende klasse.

Norges Luftsportforbund
Møllergata 39, 0179 Oslo, Tlf.: +47 23 01 04 50, post@nlf.no www.nlf.no
Bankgiro 5002 05 01577, Foretaksnr: 974 953552 MVA

Påmeldingsfrist:
Påmeldingsavgift:
Påmelding:
Registrering:
Hovedbriefing:
Uoffisiell trening:
Konkurranseflyging:
Reservedager:
Sosialt samvær:
Premieutdeling:
Premiering:

15. mai
NOK 1800
Gjøres elektronisk på følgende webside: http://booking.seilfly.no/
Innen første konkurranseslep
Lørdag 13. juni kl. 20:00
Lørdag 13. juni fri trening. Det er også slep alle dager 10-12. juni.
Søndag 14. juni – lørdag 20. juni
Søndag 21. juni
Lørdag 20 juni
Lørdag 20 juni
De tre beste i klassen premieres med gull/sølv/bronse medalje samt
pokal. Øvrige deltakere får diplom. Ved NM Open (internasjonal liste)
premieres deltakeren i henhold til plassering.

Konkurranseleder:

Arild Solbakken m.fl

Maks antall deltakere: 30
Pilotkvalifikasjoner

1.000 km dokumentert strekkerfaring.
Minst en 300 km distanseflyging.
Ha et konkurranseresultat i beste halvdel i NM-Sportsklasse, eller
tidligere deltakelse i Elverum Open, Norglide eller Norgesmesterskap
eller annet nasjonalt mesterskap

Overnatting:

Det er ønskelig at vi samles rundt ett alternativ og den lokale
arrangøren har tatt frem et tilbud fra Nythun Fjellstue som ligger 6km
og 8min med bil fra flyplassen. (se egent tilbud for NM vedlagt)
Hotell, hytter, leiligheter og prisbelønt kjøkken
Nythun Fjellstue er et koselig familiedrevet hotell i Valdres, med lange
tradisjoner siden 1954. Vertskapet står selv ved grytene og byr på de
lekreste retter basert på lokale råvarer fra et prisbelønt kjøkken. Hele
stedet er nyoppusset av lokale håndverkere. Det er 17 rom inne på
hotellet, samt 4 store hytter, 6 leiligheter og en romantisk brudesuite i
et gammelt stabbur. Direkte adkomst til skiløyper og turstier fra
hotellet. Det finnes også noen sykler til utleie.
Det finnes også andre muligheter nede på Leira og i Fagernes.

Påmeldingskriterier
Invitasjonen for mesterskapet angir dato for utløp av påmelding. Ved denne datoen sendes
det ut faktura fra NLF til deltakeren med betalingsfrist 14 dager. Deltakere som melder seg på
etter påmeldingsfristens utløp (etteranmeldinger) vil få anledning til å delta ved ledig
kapasitet, men må betale 120 % av påmeldingsgebyret. Det samme gjelder piloter som har
meldt seg på innen påmeldingsfristenes utløp, men som ikke betaler innen betalingsfristen.
Betaling for deltakelsen skal gjøres før første flyging
Dersom du skal trekke din påmelding må dette gjøres før påmeldingsfristens utløp for å få
refundert deltakeravgiften. Deltakeravgiften refunderes ikke etter at betalingsfristen har
utløpt.
Slepekapasitet og lignende beregnes i forhold til det antall deltakere som er registrert ved
påmeldingsfristenes utløp. Dette kan medføre at etteranmeldinger må avvises. Vi ber derfor
om at du merker deg dette og slik sett hjelper oss med å legge til rette for et kvalitativt godt
mesterskap.
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Påmelding
Påmelding skjer pr. Internet ved å gå inn på S/NLFs hjemmesider og «Resultatweben» http://booking.seilfly.no/default.aspx. Påmelding via Internet benyttes som grunnlag for
utsendelse av betalingsinformasjon og benyttes i stor grad til å planlegge konkurransene.
Eventuell avmelding skal meldes til webredaktør og arrangør før påmeldingsfristens utløp.

Regler, vendepunkter, dokumentasjon og flarm
Regelverk og vendepunktsliste er tilgjengelig fra «resultatweben». Alle nasjonale dokumenter
og lister publiseres her i revidert utgave innen 1. april 2020.
Konkurransene arrangeres i henhold til FAI Sporting Code, Section 3, 2019 Edition, Annex 3,
gyldig fra 1. oktober 2019, samt lokale prosedyrer 2020 som definerer de avvik og/eller valg
som er gjeldende for nasjonale konkurranser.
Gjeldene vendepunktsliste og luftromsfiler kan lastes ned fra aktuelle linker på
«resultatweben» etter 1. april 2020
Følgende dokumentasjon skal medbringes: Fartøyjournal, luftdyktighetsbevis, ARC,
nasjonalitets- og registreringsbevis, radiokonsesjonsdokument, forsikringsbevis,
pakkesertifikat på fallskjerm, flygebevis/sportslisens. Det vil bli foretatt kontroll av
dokumentene ved innsjekking.
Deltakere som ikke er representert på hovedbriefing må starte etter ordinær startrekkefølge
første konkurransedag, og først etter at dokumentkontrollene er gjennomført og godkjent.
FLARM er påbudt.

Loggere og levering av filer
Fra og med 2004 var det krav til IGC-godkjente loggere i Norgesmesterskap. Liste over
godkjente loggere finner du her:
http://www.fai.org/component/phocadownload/category/?download=5257:igc-approvedflight-recorders
For å kunne følge opp regelen om øvre høydegrense er det fra 2012 krav til
kalibreringsskjema for FR ikke mindre enn 60 måneder (5 år) gammelt. Kopi av skjemaet
skal vedlegges registreringsskjema som fylles ut ved innsjekkingen til konkurransen.
Vi legger opp til høyest mulig grad av automatisk scoring av dine prestasjoner. I den
forbindelse minner vi om:
Konkurranseledelsen har ikke mulighet til å lese loggere direkte. Du må derfor kunne levere
loggfiler på et av følgende alternativ:
- Sende mail til snlf.konkurranse@gmail.com med IGC filen som vedlegg
- Laste IGC filen opp via nett på http://booking.seilfly.no/default.aspx.
- Levere fysisk på minnebrikke (SD/CF) eller USB minnepinne til konkurranseledelsen
På grunn av at loggene i stor grad behandles automatisk, må både filnavn og type fil være
korrekt. Sjekk også at din logger og IGC konverterer gir riktig datokode på filen i henhold til
IGC standard.
På grunn av behov for verifisering av loggerdata, må den binære originalfilen fra din logger
(før den oversettes til IGC format) oppbevares frem til resultatet for dagen er offisielt, evt. til
briefing er avsluttet neste dag
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I forbindelse med hovedbrifing vil det bli holdt en kort workshop for de av dere som ønsker
hjelp.
For mer informasjon, se:
IGC logger info: http://www.fai.org/igc-documents
S/NLF resultatweb: http://resultatweb.nak.no/

Utenlandske piloter
Alle konkurransene er åpne for utenlandske piloter. I Norgesmesterskapet blir det to
resultatlister dersom utenlandske piloter deltar, NM og NM Open hvor den siste inkluderer
de utenlandske pilotene.

Handikap
For NM 2020 er det besluttet å benytte følgende lister: Australsk liste for Multiclass (vann)
og Sports & Club Class (tørr)
Linker til aktuelle lister finnes på konkurranseweben.

Turistinformasjon: https://www.valdres.no/
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Nythun AS
Marit & Jørn Nythun Utheim
Steinsetbygdvegen 2233
N-2890 Etnedal

Norges Luftsportsforbund
v/ NM i seilflyging Steinar Øksenholt

14.01.2020

Priser for overnatting under NM i seilflyging 12 – 20 juni 2020.
Spesialpris for overnatting, frokost og middag 13-20/6; 7 døgn:
• kr 6300,- pr person i dobbeltrom
• kr 7000,- i enkeltrom på rom eller 2-roms leilighet
• Kr 6300,- for enkeltrom i storhytte med delt bad
Spesialpris for overnatting og frokost i 7 døgn:
• kr 5250,- pr person i dobbeltrom
• kr 5950,- i enkeltrom
• Kr 5250,- for enkeltrom i storhytte med delt bad
Tilleggsdøgn kr 750,- pr døgn pr person inkl frokost.
Tilleggsdøgn i storhytte kr 400,- pr døgnpr person inkl frokost
Oppstilling av Campingvogn eller bobil inkl wifi og strøm kr 220,- pr
døgn og gir status som boende ved måltider. Frokost kr 200,- pp.
Dagens 3 retters middag for boende, f eks kl 20:00 kr 290,- pp
(bestilles kvelden i forveien)
Bankett lørdag 20 juni 4 retters festmeny kr 500,- for boende og
600,- for ikke boende. De som har middag inkl får også denne!
Selvsmurt niste fra frokosten kr 75,-.
Hytter på selvhushold 7 døgn: Pris uansett ant, må ikke overstige ant
senger.
Ex døgn
Fjøset
4 rom + 2 i stua bad/wc sep
9 senger
12.600,900,Bestemorstu 1 dbl, 1 køye, 2 enkle 1 bad
9 senger
8.400,600,Leilighet 2 dbl og 1 bad i hver
9 senger
8.600,700,Solberget 3 dbl, 1 enkelt 2 bad
9 senger
14.700,- 1100,Kongehytta 3 dbl, 3 enkle 2 bad
9 senger
18.900,- 1400,Frokst alle 7 dager kr 1050,- pr person tilleggsdøgn kr 125,- pr extra dager

Telefon: 906 67 304

Web: http://www.nythun.com/

E-post: post@nythun.com

Nythun AS
Marit & Jørn Nythun Utheim
Steinsetbygdvegen 2233
N-2890 Etnedal

Bestilte rom forfaller med faktura fortløpende.
Avbestillingsfrist for full tilbakebetaling 3 uker før evenement.
Avbestilling senere beholdes 70% av summen.
Avbestilling grunnet sykdom senere enn 3 uker før, henvises til bruk av ferie og
fritidsforsikring.
Bestilling til post@nythun.com
Vennlig hilsen fra Nythun
Marit og Jørn
Gjestgivere/Eiere

Telefon: 906 67 304

Web: http://www.nythun.com/

E-post: post@nythun.com

