INVITASJON

INVITASJON TIL NORGESMESTERSKAP I
SEILFLY GRAND PRIX
• Os Aeroklubb har på vegne av Seilflyseksjonen/Norges Luftsportforbund (S/NLF), i
samarbeid med Voss Flyklubb gleden til å invitere til NM i seilfly grand prix på
Bømoen, Voss, i tiden 22-28 mai.
• Dette blir første gang vi arrangerer NM, og kommer til å bygge videre på våre
erfaringer med norgescup; Voss Grand Prix. Dette har vært en suksess, og pilotene
har vært samstemte i sine tilbakemeldinger: Dette er den artigste konkurranseform
de har prøvd. Så ta turen til Bømoen i år og bli med !
• Konkurranseformen gjennomføres som vanlig speed task – men med fellesstart.
Handicap for ulike flytyper justeres ved å handicappe distansen som skal flys. Denne
blir «fordelt» likt på vendepunktene ved at størrelsen på sirkelen for vendepunkt
justeres for ulike flytyper. Således vil handicap være jevnet ut ved målgang, og første
mann i mål vinner.
• Det flys ikke med vannballast
• Vi har satt oss tre hovedmål for arrangementet: Sikker gjennomføring, rettferdig
kåring av norgesmester og at mesterskapet skal bli en sosial høydare

RAMMER FOR KONKURRANSEN
Sted: Bømoen flyplass, Voss. Posisjon 60°38′20″N 6°30′05″Ø høyde 100m
Deltagere: Minimun 5 norske deltagere for gyldig mesterskap. Maksimum 16 deltagere.
Påmeldingsavgift: NOK 1500 for senior og NOK 750 for junior. Offisiell påmelding gjøres
på følgende webside: http://booking.seilfly.no/default.aspx, og blir aktivert ila februar.
Påmeldingsfrist 15 april: Dersom det er flere enn 16 påmeldte før fristen gjelder
rankinglisten, etter frist «først til møllen», så meld dere på med en gang !
Tider:
Uoffisiell trening: Det bli mulig med slep etter avtale uken før konkurransen.
Treningsdag 1: Lørdag 21 mai
Treningsdag 2: Søndag 22 mai (obligatorisk)
Hoved briefing: lørdag 21. juni kl. 19:00
Konkurranseflyging: Mandag 23 mai til lørdag 28 mai.
Premieutdeling og avslutningsfest : Lørdag 28 mai
Premiering: De tre beste premieres med gull/sølv /bronse
/bronse
medalje samt pokal. Øvrige deltakere får diplom.
Pilotkvalifikasjoner: Tidligere deltagelse på ordinært NM
eller Voss Grand Prix

Organisasjon
Arrangementsansvarlig:
Assistent
Operativ Sjef:

Kato Kvitne
Ragnar Sæbø
Kjetil Dalseid

(Os Aero Klubb)
(Voss Flyklubb)

Konkurranseleder:
Tasksetting:
Scoring:
Slepeflygere
Slepefly
Operativt:

Leif Jørgen Ulvatne
Jo Inge Bjørø
Bernt Hustad Hembre/ Jon Erik Lygren
Kjetil Dalseid, Kenneth Klette, Knut Kalvik, Lars Istad
Super Cub, Dimona og Savage Cub.

Regelverk følger IGC regelverk for Sailplane Grand Prix : http://www.fai.org/igc-documents (versjon 6-3)
Lokale prosedyrer (LP) er under utvikling og gis ut så fort de er godkjent av UKK. Egenbriefing blir gitt ut på forhånd og gås
gjennom på hovedbriefing. Operative prosedyrer (vedlegg til LP) for Bømoen og GP blir viktige her.
Konkurransen blir godt dekonfliktet med fallskjermklubben og annen aktivitet. Start og mål trekkes bort fra Bømoen.
Målgang skjer i god høyde slik at påfølgende landingsrunder skjer på en uproblematisk måte. Stripen på Bømoen er 1000
m med taksebane mellom klubbhus og fallskjermfelt. «Massetilbakelanding» av feltet er fullt mulig.
Oppgaver settes slik at utelandingsjorder alltid er innenfor god rekkevidde. Dette blir nøye gjennomgått på hver
oppgavebriefing. Startlinjen blir kun åpnet på dager med stabilt nok vær til at man med høy sannsynlighet kan fullføre
oppgaven. Distansedager skal unngås, og vil heller brukes til privat flyging utenom konkurranse.
Deltagerne oppfordres på det sterkeste til å ha med mannskap

SOSIALT

Overnatting
Voss Flyklubb har nylig pusset opp og bygget på sine klubblokaler. Vi oppfordrer derfor flest mulig til å campe på
Bømoen. Pris 50 kr natten for senior/ gratis for junior.
Dette gir en god sosial ramme der vi kan samles rundt grill og leirbål på kveldene etter flyging, og bruke klubblokale
til vise bilder/film og analysere flyturer med see-you, filmer etc på storskjerm. Det vil også være mulig å leie rom for
175 kr natten på internatet til Voss Fallskjermklubb: http://www.skydivevoss.no/klubbhuset.html
Det finnes selvsagt en rekke andre overnattingsmuligheter, og flyplassen ligger kun 10 min unna sentrum. Mer info
finnes her http://www.visitvoss.no/no/OVERNATTING/
Mat
For de som bor på Bømoen blir det selvkosthold, men vi fasiliteter med å ha grill tilgjengelig. Det vil bli tilbud om å
kjøpe noe mat for en billig penge. Landingspølser som et minimum.
Avslutningsfest
Ift premieutdeling arrangerer vi en heidundranes avslutningsfest. Her håper vi flest mulig blir med – og sparer
hjemturen til søndag.
Alternative aktiviteter
Voss er et eldorado kjent for ekstremsport og friluftsliv. Det skorter ikke på aktiviteter for både store og små, og
dersom vi får kansellerte dager vil vi prøve å fasiltitere fellesopplegg der det er interesse for dette. Hva med å prøve
seg i vindtunell, klatrepark, rafting – eller rett og slett ta seg en fjelltur i vakker natur ? Man kan også oppleve Bergen
by – kun en times reise unna.
Facebook
Følg oss på FB siden VOSS GRAND PRIX https://www.facebook.com/VOSS.GRAND.PRIX/?ref=ts&fref=ts. Her vil det
komme informasjon om arrangementet og fortløpende resultatservise. Deltagerne oppfordres også til å dele sine
opplevelser bilder og video på denne siden.
Vi jobber også med løsning for Live Tracking av deltagerne. Vil bli vist på storskjerm i klubblokalet.

Mer om påmelding
Frist 15 april
Påmelding er kun gyldig ved registrering på http://booking.seilfly.no/default.aspx og innbetalt gebyr innen
fristens utløp. Påmeldingsgegyr betales til Os Aero Klubb sin konto 3628.54.65391. Innbetaling merkes med
påmelding NM, pilotnavn og konkurranse nr.
Påmeldingsavgift: NOK 1500 for senior og NOK 750 for junior.
Dersom det er flere enn 16 deltagere ved fristens utløp gjelder rankinglisten. Etter fristen gjelder «først til
møllen», så meld dere på med en gang !
Deltakere som melder seg på etter påmeldingsfristens utløp (etter anmeldinger) vil få anledning til å delta
dersom ledig kapasitet, men må betale 120 % av påmeldingsgebyret. Det samme gjelder piloter som har meldt
seg på innen påmeldingsfristenes utløp, men som ikke betaler innen betalingsfristen. Betaling for deltakelsen skal
uansett gjøres før første flyging.
Dersom du skal trekke din påmelding må dette gjøres før påmeldingsfristens utløp for å få refundert
deltakeravgiften. Deltakeravgiften refunderes ikke etter at betalingsfristen har utløpt. Påmeldinger er derimot
først gyldige når det er registrert innbetalt giro.
Slepekapasitet og lignende beregnes i forhold til det antall deltakere som er registrert ved påmeldingsfristenes
utløp. Dette kan medføre at etter anmeldinger må avvises. Vi ber derfor om at du merker deg dette og slik sett
hjelper oss med å legge til rette for et kvalitativt godt mesterskap

MELD DEG PÅ MED EN GANG – DETTE BLIR EN SEILFLYOPPLEVELSE
VERDT Å FÅ MED SEG !

Vi ønsker dere hjertelig velkommen til fine dager på Bømoen!

Spørsmål kan rettes til:
Arrangement/konkurranse: Kato Kvitne, tlf 97058022, mail Kato.Kvitne@gmail.com
Overnatting og bruk av Bømoen: Ragnar Sæbø, tlf 41127027, mail ragnar.sabo@gmail.com

