ÅRETS STORE LUFTSPORTS ARRANGEMENT – LUFTSPORTSUKA 2018
Endelig ligger påmeldingskjema ute og du kan sikre DEG en plass på årets største
Luftsportsarrangement(alle Luftsportsaktiviteter på et og samme sted) !
Luftsportsuka 2018 er den 7 i rekken av Luftsportsukene siden 2012 😊 og med årene har vi prøvd og
feilet…noe vi sikkert skal gjøre flere år..he he I år er det lagt opp til litt mindre kurs, litt mer aktivitet
og ikke minst (etter mye tilbakemeldinger) en uke senere en tidligere.

20 – 24 Juni

VINN PREMIE VERDT 10 000 kr !
De første 300 påmeldte er med i en trekning av 2 stk flyturer med noe av de
flotteste og tøffeste flyene i Norge..! T-28-Trojan og Boeing Stearman 😊 RO
T-28 er et av de mest avanserte propellflyene fra sin tid. Denne kraftpluggen av et fly har 1420
hestekrefter (!) og vil garantert blåse deg av banen. Nevnte vi loops og rolls i et fly som takler
hastigheter på opp til 550 km/t? Fang eventyret og ditt sprukne smil i din egen video fra flyet.
Boeing Stearman PT-17, et biplant åpen cockpit-fly, er et av de virkelig ikoniske flyene fra andre
verdenskrig. For 70 år siden fikk 800 000 allierte piloter trene i disse flyene, før de deltok i kampen for
friheten vi nå nyter så godt av. Ta på deg pilotbrillene! Før vi fyrer opp motoren tar en av våre piloter
deg igjennom en grundig briefing med alle sikkerhetsaspekter. Og ja – du kommer til å ha på deg en
fallskjerm!
Hør brølet og den rå kraften fra motoren nedover flystripa, på vei mot luftrommet over Starmoeni
spektakulære omgivelser. Lyst til å prøve en loop eller en roll? Du er på rett sted! Om du insisterer vil
våre piloter gi deg g-krefter du ikke kan oppleve noe annet sted. Husk å smil for kameraet!
Bare å være på Starmoen under Luftsportsuka er en opplevelse i seg selv 😊 og vi kommer
selvfølgelig til å ha fokus på det sosiale, aktiviteter, noe kurs og opplæring, mye moro, drøssevis av
opplevelser, mye folk og ikke minst en «heidundrende St Hans feiring»
TREKKNING BLIR FREDAG ELLER LØRDAG… MAN MÅ VÆRE TILSTEDE FOR Å VINNE !
Nytt i år er Dronebygger kurs 😊 Her melder du deg på, betaler en egenandel, og du får komplett
drone i deler, hvor instruktøren tar deg igjennom noen timer med bygging, testing og så flyr du..! Og
det beste…du tar med deg dronen hjem til odel og eie 😊 Barn/Ungdom 12-23 år får en spesial pris
fra NLF, kun 500 kr ink deltakeravgift (300,-) og ønsker de å være der hele uken på felleshytte, vil du
kun betale halv pris av det andre gjør… 😊Blir Torsdag og Lørdag.. Nytt kurs begge dagene og ALLE
kan være med…!
Det legges opp til en felles buss tur til Forsvarets Flysamling med egen guide, og omvisning for oss
spesielt interesserte… på vei hjem blir det stopp og pizza 😊 Lagt opp til fredag, og for ungdom 12-23
år, er denne turen GRATIS, andre 250,-. Ink pizza.
Ellers så vil det bli førstehjelpskurs ink hjertestarter , da det var et meget populært og nyttig kurs i
fjor. Legges opp til Torsdag, mulig nytt på fredag..! Avhengig av deltagere.

Lyst til å se Starmoen fra 10 000 fot??? Selvfølgelig vil det bli Tandemhopping i år også 😊
Veteranenes Fallskjermklubb vil være de som drifter all fallskjermhopping i år, og dette er rett og
slett en gjeng med «gladlaks» « hvis man kan bruke et slikt utrykk..he he Gled deg, book inn din
absolutt råååeste opplevelse 😊 Det blir sykt rå konkurranser for fallskjermhoppere, og mye action 😊
Er du pilot, trenger du litt oppfrisking, mer kompetanse, nye opplevelser ? Da kan vi skilte med flere
kurs og turer. Vi jobber med Elektronisk Nav kurs , Utenlandsplanlegging teori og praksis..(vil fly en
tur over grensa) og ikke minst et «refresher» kurs i radiotelefoni, trening og tips, erfaringer og
mestring 😊
Skal du ta PPL eksamen denne sommeren??? Vel, dette blir antagelig en historisk eksamen..! Det
legges opp til nye eksamensformer fra tilsynet, slik at det mest sannsynlig blir den siste felles
eksamen på papir ever..! Her MÅ alle som skal ta eksamen lese egen info om dette, være påmeldt
LSU18, og følge informasjon og påmelding som din skole har gitt deg.
NORGESMESTERSKAP i Mikroflyging på Luftsportsuka i år også 😊 Norges beste piloter kommer…de
trenger utfordrere, og det vet vi finnes mange av 😉 Meld deg på, få tips og triks på LSU18, ta seieren
hjem 😊 Mer info på hjemmesidene til mikro..mer info kommer her også…
Mye mye mer kommer, men alt er ikke på plass ennå, så følg med på nett, facbook, Nyhetsbrev og
egne e post til dere som melder dere på 😊
Hilsen
STAB

