PROGRAM
GAP ‐ KORTBANE WEEKEND PÅ VESTLANDET
26 ‐ 28 AUGUST 2011
FREDAG 26.8

‐

SAMLING PÅ FØRDE LUFTHAMN (ENBL)

‐

ØSTFRA : PLANLEGG VIA SOGNDAL LUFTHAVN (ENSG) MED LANDING DER

‐

NORDFRA : PLANLEGG VIA ØRSTAD‐VOLDA MED LANDING DER

‐

SYDFRA : DCT ENBL

Briefing og planlegging av NAV tur neste dag med landing på alle de fem kortbaneplassene i
distriktet. (ENBL‐ENSG‐ENOV‐ENSD‐ENFL og retur ENBL) Instruktører vil være tilstede for assistanse i
planlegging av turen. For dem som ønsker å ha med instruktør ‐ eller en lokal flyger, ordnes det!
OM KVELDEN SAMLES VI TIL SOSIALT SAMVÆR OG GRILLING.
OVERNATTING
De som ønsker overnatting har følgende alternativer:



Parkere flyet på ENBL, hotell i Førde samt fire køyer i klubbhuset på ENBL. Transport til/fra
Førde med medlemmer i FJORDANE FLYKLUBB (FFK).
Fly til Florø på kvelden og overnatte på Quality Maritim Hotell

LØRDAG 27.8
KL.09:00

ANKOMST ENBL OG BRIEFING
FULLFØRE PLANLEGGING OG FORBEREDE OPPSTART. 100LL TILGJENGELIG HOS FFK.

KL.10:00

AVGANG FØRSTE FLY, DERETTER AVGANG HVERT 5 MIN.
Oppgaver underveis blir å holde utkikk og kontroll på andre fly!!, samt å ta noen
bilder av gitte landemerker mm....

KL.12:45

ALLE FLY SAMLET PÅ FLORØ LUFTHAVN (ENFL)

Her markeres 40 års jubileum for flyplassen med offisiell åpning kl. 13:00 ved
ordfører og flyplassjef. DAT, forsvaret m.fler vil delta i markeringen samt alle NLF flyene. Det blir
”Åpen Dag” for publikum.
Lufthavnsjef Siv Merete Stadheim ønsker spesielt klubbflygere velkommen til Florø Lufthavn der
småfly er meget velkomne! S/U komiteen ser Florø som en svært viktig flyplass for bruk i
landingstrening, da det her ofte vil være sidevindsforhold som vi savner i PPL trening. Vi håper derfor
at denne "bli kjent" seansen kan føre til bedre ferdigheter på sikt for flygere som kan og vil bruke
Florø i sin trening fremover.

Noe å bite i samt mineralvann og kaffe vil være mulig å kjøpe.
kl.17:00

Avgang siste legg på NAV turen tilbake til ENBL.

Det vil være åpent for flyging utover kvelden til kl. 21:00 LT for dem som ønsker å trene landinger på
ENBL og ENFL.
Kl.20:00

GRILLAFTEN HOS FJORDANE FLYKLUBB

SØNDAG 28.8 FRI FLYGING PÅ KORTBANENETTET!
DET VIL VÆRE FRI LANDINGSAVGIFT PÅ ALLE DE 5 KORTBANEPLASSENE FOR REGISTRERTE
DELTAKERE HELE HELGEN!
ETTERMIDDAG : HJEMREISE

Påmelding til

: George Lundberg, Fagsjef motor NLF, (george.lundberg@nlf.no)

Påmelding må inneholde :

Fly reg. (pga fritak fra land.avg.)
Antall ombord
ETA ENBL og evt. rute via ENSG/ENOV eller DCT.
Ønsker du/dere ha med instruktør eller lokalkjent flyger?

Vi vil i den grad det er mulig være behjelpelige med transport til og fra flyplassene.
Hver enkelt må ordne overnatting. Her er tre forslag, men det finnes flere og rimeligere alt.:
www.dehistoriske.no/hotell/gloppen‐hotell for overnatting Sandane

Tel.: 5786 5333

www.rica.no/Hoteller/Rica‐Sunnfjord‐Hotel for overnatting i Førde

Tel.: 5783 4000

www.choicehotels.no/hotels/hotel?hotel=NO058

Tel.: 5775 7575

Quality Hotel Florø

