
 
 
 

Invitasjon til Norgesmesterskapet i Ballong 2022 

Ballongseksjonen/Norges Luftsportforbund (B/NLF) viser til medlemsmøte 21. April 2022  og 
nnbyr med dette til Norgesmesterskap i Ballongflyging 24-26.06.2022. Mesterskapet 
arrangeres som del av NM Veka 2022, som er et samarbeid mellom NRK og Norges 
idrettsforbund, med Norsk Tipping som hovedsponsor.Det er mer enn 30 ulike øvelser på 
programmet. Se mer informasjon her:  https://m.facebook.com/nmvekaskien/   

 

Denne invitasjonen publiseres på Ballongseksjonens internettsider: www.nlf.no/ballong og 
sendes per e-post til alle piloter som er registrert i seksjonens database. 
 

 
Hovedbase i Skien 
Hovedbase er Comfort Hotell Bryggen i Skien. Bestillinger av rom gjøres direkte til hotellet. 

 

Påmeldingskriterier 
Invitasjonen for mesterskapet angir dato for utløp av påmelding. Ved denne datoen sendes 
det ut faktura fra NLF til deltakeren med betalingsfrist 14 dager. Betaling for deltakelsen skal 
gjøres før første flyging 

 

Dersom du skal trekke din påmelding må dette gjøres før påmeldingsfristens utløp. Piloter 
som trekker seg etter utløp av påmeldingsfristen vil være å oppfatte som påmeldte, men ikke 
møtt! Deltakeravgiften refunderes ikke når faktura er utsendt ved påmeldingsfristens utløp. 
Påmeldinger er derimot først gyldige når det er registrert innbetalt giro eventuelt kontant 
oppgjør. 

 

Påmelding 
Påmelding skjer på Internett ved å gå inn på NLFs hjemmesider: 
https://nlf.pameldingssystem.no/nm-ballong-1. 
 
Informasjonen herfra benyttes som grunnlag for utsendelse av betalingsinformasjon og til å 
planlegge konkurransen. Eventuell avmelding skal meldes til arrangør før 
påmeldingsfristens utløp eller så snart du har tatt beslutningen. 

 
Regler, konkurranseområde og dokumentasjon 
Regelverk og kart over konkurranseområdet samt andre relevante dokumenterpubliseres her: 
https://nlf.no/ballong/konkurranse . 
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Konkurranseområdet blir publisert på hovedbriefing. 

Det vil bli benyttet benyttet «live tracking» for analyse og skåring, samt mulig visning på 
internet.  

 
Følgende dokumentasjon skal medbringes: Fartøyjournal, luftdyktighetsbevis, ARC, 
nasjonalitets- og registreringsbevis, evt radiokonsesjonsdokument, forsikringsbevis, 
dokumentasjon på gassflasker, sertifikat og sportslisens. Det vil bli kunnet foretatt kontroll 
av dokumentene. 

 

Utenlandske piloter 
Konkurransen er åpen for utenlandske piloter. I Norgesmesterskapet blir det to resultatlister 
dersom utenlandske piloter deltar, NM og NM Open hvor den siste inkluderer de utenlandske 
pilotene. 

 
 


