
Informasjon til deltakere på NLF Smackdown 

Premier og loddsalg 

Elefun sponser stevnet og har vært særdeles rause med premier. Det blir loddsalg for kr 10,- pr lodd 
blant deltakerne. Hovedpremien er et JR Forza 700 kit til en verdi av 6495,-! Dette er JRs nye 3D-
flaggskip i 700-klassen og har nettopp kommet til Norge. Takk Elefun! 

 

Fly seilfly til kostpris 

NLF seilflyseksjonen som driver Starmoen flyplass stiller med introtur eller akrotur i fullskala seilfly til 
kostpris, kun for deltakere på NLF Smackdown. Det koster 600,- for introtur og 1000,- for akrotur for 
de som har sterk mage. Instruktør er Seilflyfagsjef og Norgesmester Steinar Øksenholt. Når Steinar er 
på plassen torsdag og fredag kan dette tas spontant, men han er ikke tilstede på lørdag og søndag så 
dersom noen ønsker å fly da må vi ha beskjed nå (så snart som mulig!) så skaffer vi en pilot. Dette er 
en unik mulighet til en billig og morsom luftetur!  

  

Flyging onsdag 

Stevnet åpner offisielt torsdag formiddag, men dersom noen ankommer onsdag er det selvsagt 
mulighet til å fly. Dersom det er folk fra Elverum FK/Modell tilstede på modellflyplassen er det bare å 
fly der. Når de pakker ned radioen og låser bommen kan flyging foregå etter avtale med klubben eller 



personalet på Starmoen. Det må da lyttes til håndholdt flyradio (kan lånes på Starmoen). Personalet 
på Starmoen har også nøkkel til modellflyplassen dersom det skulle være behov for det.  

Utover kvelden onsdag kan det også være mulig å fly på taksebanen foran hovedbygningen på 
Starmoen etter avtale med personalet. Det må i så fall lyttes til flyradio hele tiden og du har selvsagt 
vikeplikt for fullsize. Flyging noe annet sted enn modellflyplassen og evt. andre anviste steder som er 
klarert med personalet på Starmoen må ikke forekomme. (Ikke fly på campingen, og ikke vær bajas!) 
Les stevnehåndboka med sikkerhetsinstruks. Denne deles ut til alle deltakere ved oppstart torsdag. 
(ligger også på facebookgruppa, og er sendt de påmeldte deltakerne på mail 3/6.) 

Deltakeravgift betales på Starmoen til personalet (skranken i hovedbygningen), fortrinnsvis med kort 
men kontant går også bra. Kan også betales kontant på modellflyplassen. Deltakeravgiften er 300,- pr 
pilot, men sponsorer og medlemmer av Elverum flyklubb/Modell kan delta og fly gratis. Gratis T-
skjorte deles ut til alle deltakere torsdag eller ved oppmøte.  

Husk at Starmoen har kiosk og selger både snacks, drikke, varm mat (burger, pølser) og øl og vin på 
kvelden. Det er mulig å kjøpe lunsjbuffet (brødlunsj) og varm middag på kvelden så du trenger ikke 
bunkre alt mulig før du reiser til Elverum -  du kommer langt med chopper, radio, og godt humør. 

Vel møtt alle sammen! 

Ved spørsmål, ring Jon Gunnar Wold på 41620374. 
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