Nasjonale inspirasjonsmerker
Hensikten med nasjonale merker er å stimulere til mer flyging. Disse merkene er laget med lave krav
til dokumentasjon, og det er ønsket med forslag til flere merker. Krav til nye merker er at det skal
være et formål med merke, og formålet må ikke dekkes av andre merker (Vi lager f.eks ikke et
nasjonalt 300km merke, det dekkes av Gull-C og mål diamant)
Man kna bruke alle typer loggere så lenge de kan lage en IGC fil.
Disse merkene markeres med diplomer som ikke er designet enda. Føler noen seg kallet til å designe
noen så er det fritt fram.
For alle de nasjonale tas innspill, kommentarer og forslag imot med takk…
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Aerobatics
Til nå har det ikke vært noen merker/diplomer for aerobatics. Kravene til disse er foreløpige, og vil
kunne endres.
Merke utstedes basert på rapport fra acro instruktør, erfaren acro pilot eller innehaver av AcroDiamant. For evaluering til Gull eller Diamant er det i tillegg krav om at kontrollanten har erfaring fra
konkurranse, enten som deltaker eller dommer. Vedkommende må også være fra en annen klubb
(disp er mulig dersom det ikke er mulig å finne kontrollant fra en annen klubb).
Piloten må inneha nødvendige rettigheter for å gjennomføre flygingen. Det må deklareres før avgang
at flygingen er et tellende forsøk på merke, det tillates kun 2 forsøk pr dag, alle forsøk må flyges solo.
Flygingen trenger ikke benytte «acro-boks», men må til enhver tid være synlige for kontrollanten, det
er heller ikke krav til høydetap ila øvelsene, men reglene for laveste høyde (600m) må overholdes.
I konkurranser kan konkurranse program benyttes så lenge de oppfyller kravene under,
offentliggjorte resultat fra konkurranse godkjennes uten videre dokumentasjon fra kontrollant.
Eget søknadsskjema vil bli utviklet senere og må sendes inn for å få godkjent merket.

Acro-Sølv
Positive øvelser. Alle må demonstreres på en tur, rekkefølgen er opp til piloten og kan flys enkeltvis.
Øvelsene scores ikke, men må gjennomføres korrekt for å bestå.
-
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45 grader stup
45 grader opptrekk
Loop
Wingover/chandelle
270 grader «acro sving»
Humpty-Bump (canopy down)
Stall-turn

Acro-Gull
Alle øvelser kan brukes. Piloten lager et selvvalgt program, dette skal dokumenteres og godkjennes
av kontrollant før forsøket.
Programmet skal ha en total K verdi mellom 120 og 140, og bestå av minst 8 øvelser, og maksimalt 14
øvelser. Øvelsene skal flys sammenhengende i et program, og minst 2 øvelser skal være negative. En
manøver kan gjentas maksimalt 1 gang i løpet av programmet.
Flygingen scores på vanlig måte, og piloten må oppnå minst 70% for å bestå.

Acro-Diamant
Alle øvelser kan brukes. Piloten lager et selvvalgt program, dette skal dokumenteres og godkjennes
av kontrollant før forsøket. I tillegg får piloten et ukjent program av kontrollanten, piloten får 1t til å
tørrtrene på programmet før flygingen. Det ukjente programmet vil endre seg for hvert forsøk på
merket. Øvelsene i begge program skal flys sammenhengende, og minst 4 øvelser i hvert program
skal være negative. Pilotens selvvalgte program og det ukjente programmet må flys samme dag.
Det pilot valgte programmet skal ha en total K verdi mellom 170 og 200, og bestå av minst 10
manøvre, og maksimalt 16 manøvre. Det er ikke lov å gjenta manøvre.
Det ukjente programmet vil ha omtrent samme vanskelighetsgrad.
Begge programmene scores på vanlig måte, og piloten må oppnå minst 75% på begge for å bestå.
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Strekkflyging
Heisen
Akkumulert høydegevinst i løpet av en tur.
Enhver tur kan brukes, ingen deklarasjon nødvendig. Andelen sirkling på turen kan ikke være større
enn 50%. Dette er for å unngå at man finner en super boble, og sirkler opp og bremser ned og tar
samme boble mange ganger.
Dokumenteres med en IGC fil som kan åpnes i SeeYou, søknad om godkjenning sendes pr epost med
kort beskrivelse og IGC fil vedlagt
Sølv:
Akkumulert 5.000m
Gull:
Akkumulert 12.000m
Diamant:
Akkumulert 20.000m
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Vendepunkt samling
Være innom flest mulig vendepunkter på en tur. Alle flyginger kan brukes, alle vendepunkter i den
offisielle vendepunkt listen kan brukes, et vendepunkt kan kun brukes en gang. Det må være minst
10 km mellom tellende vendepunkter (for å bruke vendepunkter som ligger nærmere hverandre enn
10km legg inn et annet vendepunkt som ligger lenger unna)
Dokumenteres med IGC fil som kan åpnes i SeeYou, søknad sendes på epost med kort beskrivelse, og
vedlagt IGC fil.
Sølv:
10 vendepunkter eller 8 vendepunkter dersom de er deklarert (epost/sms deklarasjon før avgang
eller deklarert i logger)
Gull:
20 vendepunkter eller 15 vendepunkter dersom de er deklarert (epost/sms deklarasjon før avgang
eller deklarert i logger)
Diamant:
40 vendepunkter eller 30 vendepunkter dersom de er deklarert (epost/sms deklarasjon før avgang
eller deklarert i logger)

Team tur
Fly tur med en kamerat.
Dokumenteres med IGC fil fra begge fly. For at det skal telle som teamtur må man alltid være
innenfor 5km avstand til hverandre, mer enn 50% av boblene må brukes av begge.
Sølv:
100km strekk, ingen deklarasjon nødvendig
Gull:
300km strekk, max 3 VP, deklarasjon i logg, på papir signert av ASL (eller lignende) før avgang, eller
epost/sms til MRU før avgang.
Diamant:
500km strekk, ellers som gull.
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Bonden
Utelandinger er viktig, og selv om vi ikke ønsker det, så er det viktig trening.
Dokumenteres ved IGC filer, samt selfie bilde sammen med bonden, eller andre som hører til i
området. Et utelandingssted kan kun brukes en gang ifht dette merket.
Sølv:
5 utelandinger
Gull:
10 utelandinger
Diamant:
25 utelandinger

I tillegg utdeles til diplomer for følgende:
-

Utelanding 100-200 km hjemmefra i luftlinje
Utelanding 200-300 km hjemmefra i luftlinje
Utelanding mer enn 300 km hjemmefra i luftlinje

Hver diplom deles ut kun en gang pr pilot.
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Turisten
Antall severdigheter i løpet av en sesong, dvs antallet resettes ved hver sesong start.
Som severdighet regnes alt som antas å kunne være en severdighet for «ikke seilflygere», det holder
mao så regnes ikke knausen vi pleier å fly forbi på finaleglide som severdighet her
Eksempler på severdigheter:
-

Holmenkollen
Galdepiggen
Lindesnes fyr
Gaustadtoppen
Blåhø

Dokumenteres vha IGC filer og bilder. Ingen deklarasjon er nødvendig, Søknad sendes via epost med
kort beskrivelse, vedlagt igc filer og bilder.
Sølv:
10 severdigheter
Gull:
20 severdigheter
Diamant:
40 severdigheter

Merkelandinger
Vi bør ha et merke/diplom for merkelandinger. Forslag til hvordan gjøre dette mottas med takk…
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Support
De som hjelper oss blir sjelden belønnet, de fortjener også litt heder og ære. Forslag til flere
utmerkelser mottas med takk…

Sjåføren
Når vi utelander trenger vi en sjåfør til å hente.
Distanse er korteste distanse på vei iflg planleggingsverktøy. Ingen begrensning på hvor mange som
kan være med å hente.
Dokumenteres med IGC filer, og bekreftelser av piloten(e) (epost, bilde el). Søknad via epost med
kort beskrivelse og IGC filer. Henteturer går ikke ut på dato så lenge man har dokumentasjonen i
orden
Sølv:
2 hentinger, samlet distanse>200km
Gull
5 hentinger, samlet distanse>750km
Diamant
10 hentinger, samlet distanse>2000k
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