Invitasjon til Junioruke på
Starmoen
Seilflyseksjonen ved Norges Luftsportsforbund og juniorutvalget ønsker å invitere deg som er født i 1994 eller senere
til Junioruke ved Ole Reistad Senter på Starmoen flyplass fra lørdag 27. juli til 2. august! Det spiller ingen rolle om du
akkurat har begynt å fly eller om du allerede har flygebevis. Alle med interesse for seilfly er hjertelig velkommen til
en lærerik og sosial uke med juniorer fra hele landet.
Ordinært oppmøte er fredag kveld 26.07 og flyging begynner lørdag 27.07 etter briefing kl 10 og siste flydag er
fredag 2. august. Om du bare har anledning til å være med noen av dagene er dette helt uproblematisk, bare gi
beskjed om dette i påmeldingen.
Under uken vil det være fly og instruktører tilgjengelig for vanlig grunnskoling i de kjente og lettflydde ASK-21. Det
blir også mulig å dra på strekkflyging i en Duo Discus T, med fantastiske ytelser, under veiledning av erfarne strekk
instruktører. I tillegg stiller Elverum flyklubb med deres enseter, en Astir, som det blir mulig å ta utsjekk på. Om du
skulle få lyst til å prøve en loop eller tre i en to-seter, er ikke instruktørene vonde å be! 😉
Elverum flyklubb opererer den eneste vinsjen i hele Norge, og det vil være mulighet til å prøve denne og eventuelt ta
utsjekk på vinsj i løpet av uka.
Det er fult mulig å ta med eget fly til samlingen, informer i så fall om det i påmeldingen.
S/NLF dekker store deler av kostnadene ved uken, selv om noe må dekkes av deltageren selv. Flyleie og
brukertilskudd er gratis under Junioruken og det er rabaterte priser på overnatting og bespisning.
Følgende priser gjelder for Junioruken 2019
•
•
•
•
•
•

Samlingen er åpen for piloter i alderen 13-25 år, som minimum er medlem av en klubb og har
elevbevis.
Deltageravgift på 200kr
Overnatting på rom, 85kr/natt/seng. Husk å ta med sengetøy/sovepose. (Kan leies på senteret)
Flyleie er gratis!
Slep: Ordinære priser på senteret
Mat: Frokost m/lunsjpakke og middag 125kr/dag

Påmeldingsfristen er 20. juli og gjøres fra www.seilfly.no
Når du melder deg på er det veldig fint om du skriver hva du ønsker å gjøre,
strekk/skoling/vinsj etc. Det gjør det lettere å planlegge uken så alle får mest
mulig ut av tiden. Samlingen er ALKOHOL og RUSFRI for samtlige deltagere og
instruktører.
Vi i Juniorkomiteen håper å se deg på årets Junioruke på
Starmoen!

Vennlig hilsen
Sondre Bjørø

