
 
 

Innbydelse NM i Mikroflyging 2019  

 

På vegne av NLF har Jæren Mikroflyklubb gleden av å invitere til NM i mikrofly 2019 

Høyland Airfield, Rogaland lørdag 29 juni 2019. 

 

Vi ønsker ALLE velkomne som deltakere, både de med og uten tidligere erfaring fra konkurranser. 

Har du ikke deltatt før, benytt sjansen til å bli med.  Det bli kjempe gøy. 

Blir du ikke med i konkurransen, kom likevel, det blir årets beste Fly-In / åpen dag på Jæren. 

 

Oppvisning av UH-1E Huey helikopter brukt under Vietnamkrigen, Redningshelikoptertjenesten med 

Sea King og store jet modellfly fra Jæren Sportsflyers i pausene. 

 

NM i mikrofly er en del av NM-VEKA 2019.  

www.nm-veka.no 

 

Program 

0900 Registrering 

1000 Briefing 

1100 NAVTUR starter 

1200 De første forventes i å komme tilbake etter NAVTUR 

1400 Landingskonkurranse 

1800 Premieutdeling og 30 års jubileum for Jæren Mikroflyklubb, Holdeplassen på Nærbø 

 

Premiering 

Kongepokal, medaljer og diplom. Ordføreren i Hå kommune og Hermann Gran vil stå for 

premieutdelingen. Hermann er sønn av Tryggve Gran som var første man til å fly over Nordsjøen i 

1914. 

 

30års jubileum 

Jæren Mikroflyklubb er 30år, dette feirer vi i forbindelse med NM og inviterer alle til kombinert 30års 

fest og premieutdeling hos Holdeplassen på Nærbø. Det blir kaffe / kake og mulighet for noe å 

drikke. Etter den offisielle delen med premieutdelingen og litt taler blir det livemusikk med Goggen, 

en lokal helt fra Rogaland som alltid trekker fulle hus.  

Vi ønsker å gjøre arrangementet vårt til en liten folkefest og har gratis adgang for alle på hele 

arrangementet. 

 

Praktisk informasjon 

 

Salg av grillmat og drikke. 

 

Høyland Airfield 

Ikke PPR denne helgen og som alltid ingen landingsavgift. 

Posisjon: N584103 E0053503, ligger som «Høyland» i SkyDemon 

Baneretning 16/34 

480x15 gress 

Høyland radio 123,500 meld blindt på ca 5 og 2 NM  

http://www.nm-veka.no/


Sikkerhetsvurdering;  http://jarenmfk.nlf.no/sites/jarenmfk.nlf.no/files/H%C3%B8yland%20-

%20sikkerhetsvurdering.pdf 

 

Jæren Mikroflyklubb har i forbindelse med NM fått en spesialpris på overnatting hos Jæren Hotel på 

Bryne. Overnatting med frokost og kveldsmat kr 795.- for enkeltrom / kr 895.- for dobbeltrom.  

 

Oppgi kode NM2019 ved bestilling. Tlf: 51771100 / mail: booking@jarenhotel.no 

Gratis transport mellom hotell, flyplass og premieutdeling / 30års fest. 

 

 

Kontakt informasjon / påmelding 

jarenmfk@gmail.com 

Per T Høyland 900 81 385 

Kim K Årstad 474 51 570 
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