
 

 

Invitasjon 54. NM F3A   

08.-10.08.2014 

 

NM i F3A og Norsk klassemesterskap i Nordic og Sport for 2014 vil med stolthet bli 
arrangert av Bodø Modellflyklubb på vår modellflyplass på  

Bestemorenga utenfor Bodø. 

Alle modellflygere med gyldig medlemskap i NLF er velkommen.  
Husk at det for NM-klassen F3A også kreves gyldig sportslisens.  

Konkurransen vil avholdes iht. FAI’s Sporting Code og nasjonale regler. 

Flyplass 

 
Når du kjører inn eller ut av Bodø sving av på Grønnåsen, følg Soløyvannsveien mot 

Bestemorenga. Før du kommer til skytebanen vil du se et skilt på venstre side  
med "Bodø Modellflyklubb". 

Kart og veibeskrivelse finnes her. 

Praktisk Info 

Hvordan komme hit? 

Bodø er Nordlands administrasjonssentret og kan nås med bil, skip, fly og tog. 
Med bil følger man E6 og kjører videre RV80 fra Fauske, eller nyter kystriksveien RV17. 

Hurtigruta stopper ved Bodø. Sjekk tider og avganger på www.hurtigruten.no. 
Om du ønsker å fly til Bodø finner du forbindelser på www.norwegian.no , 

www.wideroe.no eller www.sas.no.  
På Bodø lufthavn finnes også en del leiebilselskaper, info om dette finnes her. 

Bodø er endestasjon av Nordlandsbanen. Sjekk togtider og priser på www.nsb.no 

http://www.bodomfk.no/portal/index.php?page=page4024
http://www.hurtigruten.no/
http://www.norwegian.no/
http://www.wideroe.no/
http://www.sas.no/
http://www.avinor.no/lufthavn/bodo/transportogparkering/30_Bilutleie
http://www.nsb.no/


 

 

Hvor overnatte? 

Det finnes mulighet for overnatting for bobiler og campingvogn m/toalett og dusj 
utenfor skytebanen for prisen på ca. kr 100/ døgn. 

Gangavstand til modellflyplassen er ca. 400m. 

Ellers finnes det mange hoteller og noen Campingplasser rundt Bodø. 

Sjekk http://booking.visitbodo.com/no/overnatting 

Preliminært Program 

Torsdag, 7/8 

Fri trening kl. 09:00 – kl.22:00 

Fredag, 8/8 

Offisiell åpning kl. 09:00 
Konkurranse kl. 10:00 – kl.20:00 

Lørdag, 9/8 

Konkurranse fra kl. 09:00 
Bankett kl. 20:00 

Søndag, 10/8 

Konkurranse fra kl. 10:00 
Premieutdeling kl. 17:45 

(Program med forbehold) 

Startkontingent 

Startkontingenten betales ved oppmøte og er satt til følgende satser: 
Sport: kr 250 

Nordic: kr 300 
F3A: kr 350 

Klubblag (3 piloter) må være påmeldt innen start av første omgang (ingen egen avgift). 

  

http://booking.visitbodo.com/no/overnatting


 

 

Påmelding 

Påmelding skjer via e-post til NM-F3A-2014@outlook.com med info om 

 Navn, 

 Klubb, 

 Klasse 

 Frekvens 

 NLF medlemsnummer 

Frist for påmelding er fredag, 18. juli 2014. 

Senere påmelding frem til og med onsdag, 6. august aksepteres  

mot et tillegg på kr 200. 

 

Velkommen! 

Om det er spørsmål kan du ta kontakt via NM-F3A-2014@outlook.com. 

mailto:NM-F3A-2014@outlook.com
mailto:NM-F3A-2014@outlook.com

