
LUFTSPORTSUKA PÅ STARMOEN 18 - 22 JULIMODELLFLYSKOLE
KONKURRANSE I HVER GREN
KONSERT PÅ TORSDAG
STOR MIDDAG PÅ LØRDAG
NM I STØVELKASTING
EN FANTASTISK T-SKJORTE
DAGENS VIDEO 
FOREDRAG 
OG MYE MER!

Luftsportsuka arrangeres for første gang! Dette er et arrangement der vi fra 

alle seksjonene i Forbundet kommer sammen for å drive de aktivitetene vi 

elsker aller mest sammen med hverandre. Her blir det muligheter til og prøve 

andre grener til kostpris, få nye venner, oppleve et enormt sosialt miljø samt 

utvikle deg som utøver.Hver gren har sine konkurranser og aktiviteter (se din 

seksjon sitt program) samt at det er satt av tid til å prøve andre aktiviteter. 

Hvor skal du være 18-22 juli? Velkommen til Starmoen ved Elverum!

BALLONG - FALLSKJERM - HANGGLIDER - MIKROFLY - MODELLFLY - MOTORFLY - SEILFLY
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For første gang arrangerer NLF et arrangement på tvers av seksjonene. Luftsportsuka vil 
være en arena der du som NLF-medlem kan få prøve andre grener enn den du selv holder 
på med – til kostpris! Du kan altså ta flytimer, fly seilfly, mikrofly, hangglider og hoppe i 
fallskjerm eller fly ballong til en betydelig lavere sum penger enn du vanligvis må ut med. 
Det vil også bli mye sosialt, med konsert, fest og bevertning. Luftsportsuka arrangeres 
på NLFs riksanlegg for seilfly på Starmoen flyplass ved Elverum. Modellflyseksjonen 
stiller med modellflyskole, hvor vi tar sikte på å utdanne minst 10 nye piloter i løpet av 
uka. Aktivitetskonsulent i NLF Tom Brien arrangerer modellflyskolen ved hjelp av lokale 
klubber.

Luftsportsuka 2012

Modell�yseksjonen har den gleden å tilby barn/ungdom fra 
12 – 19 år komplett opplæring og serti�sering til Pilotbevis for 
modell�yging sommeren 2012. 
I uken 18. – 22. juli vil 10 personer få tilbud om komplett 
opplæring på modell�yging under vårt fellesarrangement 
Luftsportsuka 2012. Stedet vil bli Starmoen Fritidssenter på 
Elverum. Her vil vi ha tilgang på både Instruktører, �y, kurs 
rom, simulatorer og ikke minst en fantastisk modell�yarena.
Vi tilbyr 5 dager med overnatting, mat, kurs, �yging , 
medlemskap i Norges luftsportsforbund (NLF), medlemskap i 
lokal klubb, forsikring, og mulighet til å �y opp til Pilotbevis A 
for modell�yging. 

NLF og to av våre lokale klubber samarbeider om denne 
Modell�yskolen. Det er Gjøvik og Omegn Modell�yklubb 
og Elverum Modell�yklubb som står hovedansvarlig, og 
som stiller med Instruktører og utstyr. Begge klubbene har 
godkjente Instruktører, samt et støtteapparat som vil være 
tilgjenglig hele uken. 
Kostnadene for en slik modell�yskole er opp mot   
5 – 6000 pr. deltaker,-  men siden vi får støtte fra �ere 
organisasjoner, vil vi kunne tilby ALT dette for kun kr 500,- pr. 
deltager.

Bli pilot på modellflyskole i sommer!

Ønsker du/dere å være med, eller har spørsmål om dette arrangementet,  
ta kontakt med personene under og meld deg på!

Tom Brien, Aktivitetskonsulent i NLF   Tlf. 48149500
Karl Glommen, Gjøvik og Omegn Modell�yklubb  Tlf. 92417492
Stig Børrestuen,  Elverum Modell�yklubb  Tlf. 99434614


