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INVITASJON NORGESMESTERSKAP SEILFLY 2018 
 

Seilflyseksjonen/Norges Luftsportforbund (S/NLF) innbyr med dette til Norgesmesterskap i 

seilflyging 2018. Mesterskapet avholdes ved Ole Reistad Senter, Starmoen Flyplass/Elverum. 

 

I 2018 er Kongepokalen satt opp for Norgesmesteren i Seilflyging. Forbundet ønsker seg derfor en 

spesielt stor og bred sportslig deltagelse og har derfor besluttet, i samsvar med pilotenes ønsker under 

NM 2017, at NM 2018 avholdes som ett samlet Norgesmesterskap med en klasse uten vann der 

scoring baseres på handicap faktorer. Det understrekes i denne forbindelse at det vil bli lagt stor vekt 

på at konkurranseoppgavene skal favne bredt, slik at de kan passe alle konkurransepiloter, fra klubb 

klasse til åpen klasse. Det må således forventes utstrakt bruk av AAT med relativt store sirkler.  

 

Forbundet vil oppfordre alle piloter som er kvalifiserte til å delta! Forbundet håper at vi med dette 

både kan favne de svært erfarne og de mindre erfarne konkurransepiloter, og at vi også kan få med en 

god del piloter som kan ha vært mindre aktive i de senere år men som fortsatt vil ha stor glede av 

deltagelse i vårt unike sportsmiljø. Noen «gamle helter» er allerede bekreftet men vi vil ha langt flere! 

Videre håper Forbundet at en rekke piloter fra alle klubber ser dette som en fantastisk mulighet for et 

seriøst men også en sosial og lærerik konkurranse som kan inspirere til mange fremtidige 

strekkopplevelser. Forbundet vil bestrebe seg på å bistå med å skaffe til veie seilfly som kan leies for 

dem som måtte mangle konkurransefly.  

 

HJERTELIG VELKOMMEN TIL EN FANTASTISK NM UKE PÅ STARMOEN I 2018! 

 

Denne invitasjonen publiseres på Seilflyseksjonens internettsider: www.seilfly.no og sendes per e-post 

til alle piloter som er registrert med FAI-lisens i MeLWin. 

 

Sted:    Starmoen Flyplass (ENHN), Elverum.  

   Position N 60 52.652’, E 011 40.365’, elevation 218m 

 

Klasser:  Norgesmesterskap: Handicapet klasse uten vann 

Junior NM: Piloter født 1993 eller senere (egen juniorliste)  

Norgesmesterskapet vil gi IGC-ranking. 

 

Det kreves minimum fem norske deltakere i klassen 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:  1. mai 

Påmeldingsavgift: NOK 1800 for senior og NOK 900 for junior 

Deltakeravgiften inkluderer også brukertilskudd for ORS i konkurranseperioden 

Påmelding: Gjøres elektronisk på følgende webside: http://booking.seilfly.no/default.aspx. 

Registrering:  Innen første konkurranseslep 

Hovedbriefing:  Lørdag 19. mai kl. 20:00 

Uoffisiell trening: Lørdag 19. mai fri trening. Det er slep alle dager fom. 28. april 

Konkurranseflyging: Søndag 20. mai – lørdag 26. mai 

http://www.seilfly.no/
http://booking.seilfly.no/default.aspx
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Reservedager: Søndag 26. mai og 2.-3. juni. Ved ikke tellende konkurranse innen 26. mai 

benyttes både 2.-3. juni som reservedager. 

Sosialt samvær:  Lørdag 26. mai 

Premieutdeling:  Lørdag 26. mai   

Premiering: De tre beste i klasse premieres med gull/sølv/bronse medalje samt pokal. 

Øvrige deltakere får diplom. 

Kongepokalen tildeles Norgesmesteren i Norgesmesterskapet 

Ved NM Open (internasjonal liste) premieres deltakeren i henhold til plassering. 

 

Konkurranseleder: Arild Solbakken m.fl 

 

Maks antall deltakere: 60 

 

Pilotkvalifikasjoner 1.000 km dokumentert strekkerfaring.  

   Minst en 300 km distanseflyging.  

Tidligere deltagelse i NM-Sportsklasse (tidligere B-NM), NM (tidligere A-

NM) eller Elverum Open, Norglide eller Norgesmesterskap.  

 

Overnatting: Bestilling av rom/hytter/camping o.l. gjøres direkte til senteret på e-post: 

booking@ors.nlf.no. 

«Hyttelotteriet» avgjøres ved loddtrekking ved booking mottatt innen 15. 

januar 

 

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. 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 dette og slik sett hjelper oss med å legge til rette for et kvalitativt godt mesterskap. 

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 og dokumentasjon 
Regelverk og vendepunktsliste er tilgjengelig fra «resultatweben». Alle nasjonale dokumenter og lister 

publiseres her i revidert utgave innen 1. april 2018. 

 

Konkurransene arrangeres i henhold til FAI Sporting Code, Section 3, 2017 Edition, Annex 3, gyldig 

fra 1. oktober 2017, samt lokale prosedyrer 2018 som definerer de avvik og/eller valg som er 

gjeldende for nasjonale konkurranser.  

 

mailto:booking@ors.nlf.no
http://booking.seilfly.no/default.aspx
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Gjeldene vendepunktsliste og luftromsfiler kan lastes ned fra aktuelle linker på «resultatweben» etter 

1. april 2018 

 

For konkurranser fra Ole Reistad Senter, Starmoen – Elverum, er det viktig at deltakerne har lest og 

satt seg grundig inn i årets instruks for senteret (gjeldene versjon er 2016, rev 2017 vil publiseres før 1. 

april 2018) 

 

Følgende dokumentasjon skal medbringes: Fartøyjournal, luftdyktighetsbevis, ARC, nasjonalitets- og 

registreringsbevis, radiokonsesjonsdokument, forsikringsbevis, pakkesertifikat på fallskjerm, 

flygebevis/sportslisens. Det vil bli foretatt kontroll av dokumentene.  

 

Deltakere som ikke er representert på hovedbriefing må starte etter ordinær startrekkefølge første 

konkurransedag, og først etter at dokumentkontrollene er gjennomført og godkjent. 

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-

approved-flight-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 

 

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/ 

Flarm 

FLARM er påbudt. 

 

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 2018 er det besluttet å benytte følgende lister: Australsk liste for Sports & Club Class 

http://www.fai.org/component/phocadownload/category/?download=5257:igc-approved-flight-recorders
http://www.fai.org/component/phocadownload/category/?download=5257:igc-approved-flight-recorders
http://booking.seilfly.no/default.aspx
http://www.fai.org/igc-documents
http://resultatweb.nak.no/
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Linker til aktuelle lister finnes på konkurranseweben 


