NotoddenMesterskapet i akrobatikk for seilfly 2022
Vi har igjen gleden av å invitere alle som ønsker det, å komme til Notodden Lufthavn og Sandefjord
Seilflyklubb, for et uformelt stevne i akroflyging i klassene Sportsman og Intermediate. Proffe
dommere er på plass og alt er koordinert med øvrige brukere på plassen for å gi oss en topp arena og
ramme rundt konkurransen.
Meld deg på ved å sende en epost til jarlebm@me.com
Har du spørsmål så kontakt meg på telefon 95210100.
Er du en av mange med en acroutsjekk som kunne tenke deg å prøve, men som blir sittende på
gjerdet? Hopp ned og hopp i det! Sportsman-programmet er en ypperlig inngang til trygg og morsom
akroflyging som ikke krever negativ kompetanse eller spesielle akrofly. Vi stiller med både fly (L23
Super Blanik) og akroinstruktører som mer enn gjerne blir med i baksetet som sikkerhetspiloter om
du ønsker det, også under selve konkurransen. Det vil være mulig å trene på fredagen, men da
samtidig med annen trafikk med de begrensninger dette kan medføre.

Program:
Fredag 9/9: Treningsdag
10:30 - Briefing gamletårnet
11:00 – Treningsdag
19:00 – Felles grilling
Lørdag 10/9: Første konkurransedag
10:00 - Konkurranse briefing i gamletårnet
11:00 - Første slep rekkefølge trukket på briefingen.
14:00 – 15:00 - Pause
15:00 – 18:00 - Andre omgang begge klasser
18:00 - Avslutter for dagen
19:00 – Felles grilling
Søndag 11/9: Andre konkurransedag
09:30 – Grid stenger (baneretning blir annonsert i god tid)
09:30 - til 10:00 - Briefing gamletårnet
10:00 - Tredje omgang, begge klasser.
- Sportsman flyr samme oppgave
- Intermediate flyr ukjent oppgave
13:00 Konkurranse ferdig
14:00 Premieutdeling

Praktisk informasjon:
Innkvartering på internatet vårt etter førstemann til mølla prinsippet. Dommere (takk for at dere
stiller opp igjen!) har får egne rom. Utover dette er det god plass til å campe med telt, bobil og
campingvogner på vårt område, i tillegg til på https://notoddencamping.com/ som ligger på andre
siden av rullebanen.

Priser:
Konkurranseavgift per deltaker
Selvassuranse for ikkemedlemmer belastes første slep
L23, LN-GIA inkludert slep til 1200m per start
SZF59 Acro uten årskort inkludert slep til 1200m per start
*kun etter avtale med eier

- kr. 500,- kr. 300,- kr. 650,- kr. 850,-*

Programmer og regelverk:
Intermediate:
https://www.inverted.no/gilf/wp-content/uploads/Acro-NM-Glider-Intermediate-Known-2022.pdf
Sportsman:
https://www.inverted.no/gilf/wp-content/uploads/Acro-NM-Glider-sportsman-Known-2022.pdf
IAC Rule Book 2022:
https://www.iac.org/download-contest-rules

Resultater:
Påmeldte piloter og resultater publiseres fortløpende på
https://acro.inverted.no/NM2022.htm

