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Invitasjon til konkurranser 2005 
 
Seilflyseksjonen/NLF/NAK viser til terminliste, og innbyr med dette til de konkurranser som 
arrangeres i sentral regi samt Norges Cup 2005.  
 
Dette skrivet publiseres på Seilflyseksjonens internettsider: www.seilfly.nak.no under sidene for 
påmelding til konkurranser 2005 og sendes per e-post til alle piloter som er registrert med FAI-lisens i 
MeLWin.. 

Ole Reistad Senter 2005. 
Konkurransene Elverum Open / Norges Cup I, NM Standard / NM 15-meter / NM Åpen og NM 
Sportsklasse / NM jr / NM for klubblag (nytt i 2004) avholdes på Ole Reistad Senter, 
Starmoen/Elverum. Bestillinger av rom/camping o.l. gjøres direkte til senteret på telefon 62 41 23 98, 
telefaks 62 41 28 85 eller e-post: ors@nak.no 

Påmeldingskriterier 
For Norgesmesterskapene innskjerpet vi fra 2004 påmeldingsrutinen. Invitasjonen for hver enkelt 
mesterskap angir dato for utløp av påmeldinger, normalt vil dette være 1 måned før hovedbriefing. 
Ved denne datoen sendes det ut betalingsanvisning fra NLF/NAK 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. 
 
Dersom du skal trekke din påmelding må dette gjøres før påmeldingsfristens utløp for å få refundert 
deltakeravgiften. Deltakeravgiften refunderes ikke etter betalingsfristen. Påmeldinger er derimot først 
gyldige når det er registrert innbetalt giro eventuelt kontant oppgjør. 
 
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 denne endringen og slik sett hjelper oss med å arrangere et kvalitativt godt mesterskap. 
 
Påmelding  
Påmelding skjer pr. Internet ved å gå inn på S/NLFs hjemmesider;  
http://www.nak.no/seilfly/paameld.asp. 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.  
 
Elverum Open og Norges Cup I og V. 
Påmelding til Elverum Open, Norges Cup I og Norges Cup V, skjer ved innbetaling av deltageravgift 
til NLF/NAKs bank- eller postgirokonto, alternativt kontant oppgjør på NLF/NAK eller Ole Reistad 
Senter. Merk giro med konkurransens navn, deltakerens navn, flytype og konkurransenummer. Giroen 
innbetales til S/NLF, Postboks 383 Sentrum, 0102 Oslo, Bankgiro 5002.05.01577 / Postgiro 0805 
5194352. For betaling utenfor Norge benytt følgende informasjon angående bankkontoen: Den Norske 
Bank, N-0022 Oslo, NORGE, Swift kode: DNBANOKK,  
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Regler, vendepunkter og dokumentasjon 
Regelverk og vendepunktsliste sendes alle deltakere som er registrert ved påmeldingsfristenes utløp 
per e-mail. Dokumentene kan også lastes ned fra hjemmesiden med link fra siden for påmeldinger. 
 
Konkurransene arrangeres i henhold Sporting Code, Section 3, Annex A, utgave 2002, godkjent og 
datert 1. mars 2004 samt lokale prosedyrer (LP2005) som definerer de avvik og/eller valg som er 
gjeldende for nasjonale konkurranser. LP2005 er revidert for årets konkurranser.  
 
Fra og med 2004 var det krav til IGC-godkjente loggere. Liste over godkjente loggere finner du her: 
http://www.fai.org/gliding/gnss/igc_approved_frs.pdf 
 
For å kunne følge opp regelen om øvre høydegrense er det fra 2004 krav til kalibreringsskjema for FR 
ikke mindre enn 48 måneder (4 år) gammelt. Kopi av dette skal vedlegges registreringsskjema som 
fylles ut ved innsjekkingen til konkurransen. 
 
Følgende dokumentasjon skal medbringes: Fartøyjournal, luftdyktighetsbevis, nasjonalitets- og 
registreringsbevis, radiokonsesjonsdokument, forsikringsbevis, pakkesertifikat på fallskjermen, 
seilflysertifikat/sportslisens. Det kan bli foretatt kontroll av dokumentene. 
Deltakere som ikke stiller til hovedbriefing må starte etter ordinær startrekkefølge første 
konkurransedag. 
 

Utenlandske piloter 
Alle konkurransene er åpne for utenlandske piloter. I Norgesmesterskapene blir det to resultatlister 
dersom utenlandske piloter deltar, NM og NM Open hvor den siste inkluderer de utenlandske pilotene. 
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ELVERUM OPEN 
 
Sted:    Starmoen Flyplass (ENHN), Elverum.  
   Position N 60° 52.652’, E 011° 40.365’, elevation 218m 
 
Klasser:  Konkurransen arrangeres i én klasse med handikapfaktor på hvert fly etter den 

tyske aeroklubbens liste (DAeC versjon 2005). Vannballast er ikke tillatt.  
 
Påmeldingsfrist:  Søndag 24. april 
Registrering:  innen første konkurranseslep 
Hovedbriefing:  Søndag 1.mai l kl 20:00 
Konkurranseflyging: Mandag 2. mai – lørdag 7. mai 
Sosialt samvær:  Lørdag 7. mai 
Premieutdeling:  Lørdag 7. mai og snarest mulig etter flyging.  
Premiering:  De tre beste i hver klasse premieres med pokal. 
   Øvrige deltakere får diplom. 
 
Konkurranseleder: Tore Bjørnstad 
 
Påmeldingsavgift: NOK 900,- (inklusiv Norges Cup NOK 1000,-) 
 
Maks antall deltakere: 30 
 
Pilotkvalifikasjoner: Krav til deltakelse:  
   300 km. dokumentert strekkerfaring.  
   Minimum 5 starter inneværende sesong og innfløyet på type. 
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NORGESMESTERSKAP STANDARD, 15-METER OG ÅPENKLASSE. 
 
Sted:    Starmoen Flyplass (ENHN), Elverum.  
   Position N 60° 52.652’, E 011° 40.365’, elevation 218m 
 
Klasser:   Standard, 15-meter og åpenklasse  
 Det kreves minimum 5 deltakere i hver klasse for at NM i klassen skal 

arrangeres. Det er antall gyldige påmeldinger i hver klasse ved 
påmeldingsfristens utløp som avgjør om konkurranse skal avholdes i 
angjeldende klasse. Ved mindre enn fem deltakere påmeldt i klassen, trer regel 
3.4.3 i LP 2005 i kraft med hensyn til klasseovergang. 

 
Påmeldingsfrist:  Søndag 8. mai 
Klassebytte:  Innen lørdag 4. juni kl 16:00 
Registrering:  Innen første konkurranseslep 
Hovedbriefing:  Lørdag 4. juni kl 18:00 
Uoffisiell trening Lørdag 4. juni avholdes det briefing (se oppslag) og settes treningsoppgaver. 
Konkurranseflyging: Søndag 5. juni – lørdag 11. juni 
   Søndag 12. juni er avsatt til reservedag. Dersom reservedagen må  
   benyttes blir det premieutdeling snarest mulig etter avsluttet konkurranse. 
Sosialt samvær:  Lørdag 11. juni 
Premieutdeling:  Søndag 12. juni kl 10:00 .   
Premiering:  De tre beste i hver klasse premieres med gull/sølv/bronse medalje samt pokal. 
   Øvrige deltakere får diplom. 
 Harald Høimyrs minnepokal (vandrepokal). Tildeles den piloten i std-klassen 

som gjennomfører den raskeste flygningen på 300 km eller mer. 
   Ved NM Open premieres deltakeren i henhold til plassering. 
 
Konkurranseleder: Leif Jørgen Ulvatne 
 
Påmeldingsavgift: NOK 1250 
 
Maks antall deltakere: 50 
 
Pilotkvalifikasjoner 1.000 km. dokumentert strekkerfaring.  
   Minst en 300 km. distanseflyging.  
   Ha et konkurranseresultat i beste halvdel i NM-Sportsklasse (tidligere B-NM) 
   eller tidligere deltakelse i Elverum Open, Frya Open eller Norgesmesterskap.  
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NORGESMESTERSKAP SPORTSKLASSE / NORGESMESTERSKAP 
JUNIOR / NORGESMESTERSKAP FOR KLUBBLAG 
 
Sted:    Starmoen Flyplass (ENHN), Elverum.  
   Position N 60° 52.652’, E 011° 40.365’, elevation 218m 
 
Klasser:  Sportsklasse: Konkurransen arrangeres i én klasse med handikapfaktor på 

hvert fly etter den tyske aeroklubbens liste (DAeC versjon 2005). Vannballast 
er ikke tillatt.  

 Det kreves minimum fem deltakere i klassene (NM-SP, NM Jr og NM 
Klubblag) før en Norgesmester kan kåres. NM Sportsklasse, NM Junior og 
NM klubblag arrangeres som et mesterskap med tre resultatlister.  

 
. NM for junior: Norgesmesterskapet junior er åpent for piloter som 

aldersmessig tilfredsstiller FAIs krav til junior (født i 1980 eller senere). 
Juniorpiloter scorer både i NM Junior, NM Sportsklasse og inngår i NM 
klubblag. 

 
 NM for klubblag: Klubbene kan melde på ett eller flere lag bestående av 

inntil tre piloter. Pilotens score legges sammen dag for dag. Det laget med 
høyest score ved mesterskapets slutt vinner og kåres som Norgesmester for 
klubblag.  

 
Påmeldingsfrist:  Onsdag 1. juni 
Registrering:  Innen første konkurranseslep 
Hovedbriefing:  Søndag 26. juni kl 20:00 
Konkurranseflyging: Mandag 27. juni – lørdag 2. juli 
   Søndag 3. juli er avsatt til reservedag. Dersom reservedagen må  
   benyttes blir det premieutdeling snarest mulig etter avsluttet konkurranse 
Sosialt samvær:  Lørdag 2. juli 
Premieutdeling:  Søndag 3. juli kl 10:00.   
Premiering:  De tre beste i hver klasse premieres med gull/sølv/bronse medalje samt pokal. 
   Øvrige deltakere får diplom. 
   Ved NM Open premieres deltakeren i henhold til plassering. 
 
Konkurranseledelse: Steinar Øksenholt  
 
Påmeldingsavgift: NOK 1000, Juniorer NOK 500. Ingen ekstra avgift for lag. 
 
Maks antall deltakere: 50 
 
Pilotkvalifikasjoner 300 km. dokumentert strekkerfaring.  
   Sølv-C.  
   Minimum 5 starter inneværende sesong og innfløyet på type 
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NORGESMESTERSKAP KLUBB OG 18-METER. 
 
Sted:    Frya Flyplass, Ringebu.  
   Position N 61° 32.727’, E 010° 08.802’, elevation 174m 
 
Klasser:   Klubb og 18-meter. 
 Det kreves minimum 5 deltakere i hver klasse for at NM i klassen skal 

arrangeres. Det er antall gyldige påmeldinger i hver klasse ved 
påmeldingsfristens utløp som avgjør om konkurranse skal avholdes i 
angjeldende klasse.  

 
Påmeldingsfrist:  Søndag 19. juni (Merk tidlig frist) 
 Ved stor deltakelse vil vi måtte vurdere alternativt sted. Avgjørelse om flytting tas 

1. juli og publiseres ved e-mail og oppslag på hjemmesiden. 
Klassebytte:  Innen søndag 7. august kl 18:00 
Registrering:  Innen første konkurranseslep 
Hovedbriefing:  Søndag 7. august kl 20:00 
Konkurranseflyging: Mandag 8. august –  lørdag 13. august 
   Søndag 14. august er avsatt til reservedag. Dersom reservedagen må  
   benyttes blir det premieutdeling snarest mulig etter avsluttet konkurranse. 
Sosialt samvær:  Lørdag 13. august 
Premieutdeling:  Søndag 14. august kl 10:00 .   
Premiering:  De tre beste i hver klasse premieres med gull/sølv/bronse medalje samt pokal. 
   Øvrige deltakere får diplom. 
   Ved NM Open premieres deltakeren i henhold til plassering. 
 
Konkurranseleder:  TBA 
 
Påmeldingsavgift: NOK 1250 
 
Maks antall deltakere: 16 
 
Pilotkvalifikasjoner 1.000 km. dokumentert strekkerfaring.  
   Minst en 300 km. distanseflyging.  
   Ha et konkurranseresultat i beste halvdel i NM-Sportsklasse (tidligere B-NM) 
   eller tidligere deltakelse i Elverum Open, Frya Open eller Norgesmesterskap.  
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NORGES CUP 2005 
Generelt for alle konkurransene i Norgescupen gjelder: 
 
Påmeldingsfrist og påmelding 
Senest en uke før første konkurransedag 
Påmelding gjøres på Internet;  http://www.nak.no/seilfly/paameld.asp eller ved kontakt til S/NLF. 
 
Deltakeravgift 
Deltageravgiften er normalt kr 300,- om ikke annet er oppgitt og betales kontant eller på giro til den 
lokale arrangør i h.h.t lokale invitasjon / informasjon. Deltakeravgiften for konkurransene NC1 og 
NC5 betales til S/NLF, Postboks 383 Sentrum, 0102 Oslo, Bankgiro 5002.05.01577 / Postgiro 0805 
5194352. Merk giro med konkurransens navn, deltakerens navn, flytype og konkurransenummer. 
 
Premiering 
Normalt vil arrangøren av delearrangement i Norges Cup 2005 premiere nr. 1, 2 og 3. I totalresultatet 
inngår de 3 beste konkurranseresultatene av 6 delkonkurranser. S/NLF premierer nr 1, 2 og 3 fra 
totallisten under Seilflykonferansen / Seilflyseksjonens årsmøte 
 
Klasser 
Konkurransen arrangeres i én klasse med handikapfaktor på hvert fly etter den tyske aeroklubbens liste 
(DAeC versjon 2005). Vannballast er ikke tillatt. Det må være minst en tellende konkurransedag for å 
få gyldig konkurranse. 
 
Krav til deltakelse 
300 km. dokumentert strekkerfaring.  
Minimum 5 starter på aktuell flytype inneværende sesong 
 
Norges Cup I, 5.- 8. mai, Elverum (del av Elverum Open) 
Påmeldingsfrist: 28. april. Briefing: torsdag 5. mai kl. 1000. 
Deltakeravgift: kr 400 (NB 4 dager) 
Arrangør: S/NLF 
 
Norges Cup II, 14.-16. mai, Bøverbru 
Påmeldingsfrist: Søndag 8. mai. Briefing lørdag 14. mai. kl. 1000 
Deltakeravgift: kr 350 (NB 3 dager) 
Arrangør: Seilflyklubben Mjøsa 
 
Norges Cup III, 28.-29. mai, Hokksund 
Påmeldingsfrist: Søndag 22. mai. Briefing: lørdag 28. mai kl. 1000  
Arrangør: Drammen Flyklubb/seil 
 
Norges Cup IV, 16.-17. juli, Voss 
Påmeldingsfrist: Søndag 10. juli. Briefing: lørdag 16. juli kl. 1000  
Arrangør: Voss  Flyklubb / Os Aero Klubb 
 
Norges Cup V, 6.- 7. august, Frya  
Påmeldingsfrist: Søndag 31. juli. Briefing: lørdag 6. august kl. 1000  
Arrangør: S/NLF 
 
Norges Cup VI, 20.-21. august, Os 
Påmeldingsfrist: Søndag 14. august. Briefing: lørdag 20. august kl 1000  
Arrangør: Os Aero Klubb 
OBS! Merk at konkurransen er flyttet en uke frem i h.h.t hva som er oppført i terminlisten for 2005. 
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LANDSKONKURRANSEN 2005. 
 
Landskonkurranse legges i nær fremtid ut på S/NLFs webside. Der vil du også finne mer informasjon 
og konkurranseregler for konkurransen.  
 
Konkurranseperioden er fra 16. april til 30. september. 
Premier: S/NLF vil premiere totalvinner (3 beste flygninger), nr 2 og nr 3, lengste oppgave, høyeste 
hastighet og beste region. Premieutdeling finner sted på Seilflykonferansen / Seilflyseksjonens 
årsmøte. 
 
Deltakeren må på forespørsel fra S/NLF kunne dokumentere sine flygninger og selv ta vare på sine 
GPS-filer. 
 
 
Vel møtt til årets konkurranser! 
 
 
 
 
Steinar Øksenholt 
Fagsjef S/NLF/NAK 


