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Seilflygerne i Hallingdal Flyklubb ønsker deg velkommen til seilflyging i på Golsfjellet.  

Slep tilbyes etter behov hele uka fra lørdag 5. august. 
 
Organsiert strekkflyging og trening fra onsdag 9. august med værbriefing og oppgaveforslag. 
Påfølgende konkurranse tellende  i Norges-Cup systemet  fredag 11. til søndag 13. august. 

Briefing 
Hovedbriefing vil blir avholdt fredag 11. august kl 10:00  

Antall deltakere 
For å kunne avvikle grid på en sikker og effektiv måte er det satt en begrensning på antall deltagere 
til 10 fly. Minimum antall deltagere for gyldig konkurranse er ett påmeldt fly. Krav til deltagelse er 
minimum strekkopplæring med utelandingstrening, 300 km dokumentert strekkerfaring og minimum 
fem starter på aktuell flytype inneværende sesong.  

Konkurransen benytter i utgangspunktet OLC speed reglene, men det må antas at det settes lokale 
betingelser som krav om flyging i to eller flere gitte sektorer per dag i definert rekkefølge. 
Som opsjon kan det bli satt regulære Speedtask eller AAT oppgaver. 
Vi benytter 10 km målsirkel, som betyr at målgang kan foregå under AMSL høyden på Klanten 
flyplass, med eventuell påfølgende landing på Vikajordet i Gol sentrum 207 m AMSL 

For ordens skyld minner vi om at det er krav om FLARM i alle norske seilflykonkurranser.   

Påmelding og priser 
Påmelding er bindene etter 10. august og skjer via SNLF web sider senest torsdag 10.august 
Deltageravgiften er kr 500,- inklusive flyplasstilskudd 

Alle deltagere vil bli registrert i klubbens MyWebLog system og faktura sendes ut etter endt 
konkurranse. Slep koster kr 30 per minutt slep + fast 3 minutter tillegg etter klink. Deltageravgift og 

àkonto beløp slep kan betales til konto: 2351.70.66923  (merk giro med Hallingtask 2017, 
deltagernavn, flyregistrering og NLF-medl.nr) 
Konkurranseslep vil i utgangspunktet være inntil 800 meter over plassen, men dette kan endres 
under konkurransen dersom arrangøren finner det nødvendig.  
 
Overnatting 
Du kan campe på campingplasser i nærheten av flyplassen. Alternativt finnes det en rekke 
overnattingstilbud i omegn( se neste side). Camping på flyplassen er dessverre ikke tillatt. 
Vi har egen avtale med Storefjell Hotel med hyggelige seilflypriser. 

(Priser fra kr 400,- /person, per natt med frokost i dobbeltrom) 

 
Luftrom  
Klanten Flyplass ligger på 2725 fot/830 meter AMSL og under Fagernes TIA(6500 fot /1980 meter 
AMSL) og nær Fagernes TIZ (6500 fot AMSL) som omgir Leirin flyplass. Alle piloter som skal fly på 
Klanten bør gjøre seg kjent med dette før de kommer, selv om dette blir gjennomgått på briefing.  
Konkurranseledelsen har anledning til å åpne de nye luftsportboksene i samråd med AVINOR og 
eventuelt aktuell flyplassvakt på andre flyplasser. Dette vil i så fall gi pilotene større høyder nord og 
vest i Oslo og Farris TMA. I Fagernes TIA/TIZ er det forholdsvis kort avstand til «åpent» luftrom med 
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tak på FL 95 sør/østover og FL 115 vestover og 135 nordover(som tilsvarer hhv. ca 2850, 3500 og 
4100 meter, avhengig av dagens trykk) 
 
Premiering 
Umiddelbart etter avsluttet flyging søndag, straks resultatene er klare, blir det premieutdeling. Det 
premieres for 1., 2. og 3. plass 
 
Hallingdal Flyklubb ønsker deg velkommen til 
flotte seilflydager på Golsfjellet i august 2017. 

 

 
 
Annen Informasjon: 
 

Kjørebeskrivelse  

 

Klanten flyplass ligger like ved Fv. 51 mellom 
Gol og Leira i Fagernes.  
Fra Gol er det ca 15-20 minutters kjøretur opp 
på fjellet. Følg skilter til Fagernes i Gol eller til 
Gol i Fagernes (FV 51) 
Innkjøring til Flyplassen er merket «Lægeret» 
 

 
Litt om Golsfjellet og Klanten 
Klanten flyplass er 600 x 11 meter asfalt, pluss 250 meter gressstripe i begge ender, totalt 1100 
meter. Baneretning 29/11, Frekvens 123,50 og ICAO flyplasskode «ENKL». 
Det er gode utelandingsområder i dalene som omgir Golsfjellet. Seilflyforholdene betraktes som 
gode med typisk fjelltermikk. Skybas i fjellet er normalt høyere enn i lavlandet. Både termikk, 
hang og bølger kan utnyttes til det fulle gjennom sesongen. Hallingdal Flyklubb har fast avtale 
om mulig landing på et stort gressjorde like ved Gol stasjon(207 meter AMSL) 

Annet  
Det er mulig å fly på Klanten utenom konkurransen. Organisert flyging i helger fra pinse til primo 
oktober. Normalt gode bølgeforhold på forsommer og tidlig høst. Se http://hallingdalflyklubb.no 
for nærmere opplysninger.  Det vil samtidig med konkurransen også være grunnskoling på 
plassen, men skolingen vil bli tilpasset konkurransen.  
 

Kontakt  
Har du spørsmål ta kontakt med: 
Arrangementansvarlig og konkurranseleder: Ole Baartvedt tlf: 922 88 008 - e-post: 
ole@xoavionics.com  
 
Noen nettlinker for overnatting: 
http://www.storefjell.no/  (oppgi priskode:  ASK21 Hallindal Flyklubb) 
http://www.kvanhogd.no/camping.htm , http://www.legeret.no/ ,  
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