
  

 

Invitasjon til første NM i F5J 
2020 års Norgesmesterskap for modellseilfly FAI klasse F5J, arrangeres av Cirrus RC Flyklubb på vegne 

av Norges Luftsportforbund, fra 27. til 28. juni 2020. Arrangementet vil foregå på Cirrus’ flyplass nord 

for Spydeberg. 

 

Konkurranseklasse  

Det vil kåres Norgesmester i klassene senior, junior og lag. For at man skal kunne stille i 

lagkonkurransen må 1-3 piloter fra samme klubb meldes på som lag før start. Laget kan dog 

suppleres med piloter fra andre klubber.  

 

Deltakelse 

Piloter med medlemskap i en NLF-tilsluttet klubb med gyldig sportslisens kan delta.  

For utenlandske piloter gjelder: 

For å delta i NM kreves det norsk statsborgerskap. Utenlandske statsborgere kan delta i NM og få 

tittelen norsk mester dersom : 

a. vedkommende har vært bosatt i Norge i minst tre år 

b. ikke har deltatt i et annet lands nasjonale mesterskap eller representert et annet land i    

internasjonale mesterskap i samme periode 

 

Deltakeravgift  

Deltakeravgiften er kr 400,- for senior og kr 150,- for junior.  

 

Tidsfrister  

Påmelding på Cirrus RCFKs hjemmeside innen 15. juni. Betaling av deltakeravgift kan gjøres på 

flyplassen fredag 26. juni, ettermiddag/kveld.  

 

Premiering  

NLF-medaljer utdeles til de tre beste i hver individuell klasse og medaljer til klubblag. Diplom til alle 

deltakere. Cirrus jobber for å få premier fra sponsorer.  

 

 

 

 



  

 

Transport 

Deltagere kan hentes på Gardermoen (med bil 75km) om nødvendig. Ta kontakt for avtale. 

Koordinater til Cirrus’ flyplass (ved avkjøring fra fylkesvei 231):       N 59∘ 40’ 10’’       E 11∘ 06’ 58’’ 

https://www.cirrus-rcfk.no/flyplass-2/flyplass/  

Overnatting 

Det finnes noen overnattingsmuligheter i området. Her er noen eksempler: 

Knapstad motel, Knapstad, 908 52 312 

Bilitt gård, Hobøl B&B, 920 95 252 

Kausebøl gård, v/ Ragnhild Helle, Spydeberg, 909 60 409, ref. Cirrus v/Kjell Bentzen 

Scandic Brennemoen hotel, Slitu, 64 87 90 00 

 

Camping  

Cirrus vil sette av plass til camping ved klubbhuset. Følg anvisninger for å gi plass til flest mulig. Fint 

om man opplyser ved påmelding, om plass for camping ønskes. 

 

Seng i Cirrus-hytte  

Cirrus har til sammen 8 sengeplasser. Pris kr 50,- pr/natt. Fordeles etter først-til-mølla-prinsippet. Må 

opplyses ved påmelding, om sengeplass ønskes. 

 

Bevertning 

Det vil muligens bli noe felles bevertning. Informasjon gis senere. 

Cirrus har griller og kjøkkendel med propanbluss/ovn for felles benyttelse. 

Det finnes bra med stoler/bord for bespisning.  

 

Konkurranseregler 

Konkurransen gjennomføres i henhold til Sporting Code Section 4 - F5 Electric, gyldig fra 1.januar 

2020, med Norske tillegg for klassen F5J.  

https://www.fai.org/page/ciam-code  

http://nlf.no/modellfly/konkurranseregler-modell   

 

Anti-Doping  

Dersom en deltaker av medisinske årsaker må ta medikamenter som star på WADAs forbudsliste, må 

det foreligge legeerklæring  

 

https://www.cirrus-rcfk.no/flyplass-2/flyplass/
https://www.fai.org/page/ciam-code
http://nlf.no/modellfly/konkurranseregler-modell


  

 

Protester 

Protester må fremlegges skriftlig til stevnelederen. Protestgebyret er kr 100,- Dette betales tilbake 

dersom protesten tas til følge.  

 

FAI Sporting Lisens  

Alle deltakere må ha sportslisens signert av deltakeren.  

 

Frekvenser  

Hver deltaker må ha minst to frekvenser i 35 MHz, eller bruke radiosystem på 2,4 GHz.  

 

Plan  

Fredag 26. juni 

Ankomst for deltakere.  

Fri trening på flyplassen.  

Trekning av baner.  

Lørdag 27. juni, første konkurransedag  

Briefing kl. 09:30 

Start kl. 10:00 

Ingen ny omgang startes etter kl. 18:00  

Søndag 28. juni, andre konkurransedag  

Briefing kl. 09:30 

Start kl. 10:00 

Ingen ny omgang startes etter kl. 13:00 i innledende runder. 

De 5-7 beste fra de innledende rundene går til finaler. 

Finaler kl. 13:30.  

Det arrangeres minimum tre finalerunder. Ingen strykomganger  

Premieutdeling ca. kl. 16:00  

 

FAI Jury  

Juryen velges blant deltakerne under briefingen første konkurransedag.  

 

 

 

 



  

 

Mesterskapsadministrasjon  

Stevneleder:   Rune Undertun  

Sekretariat:   Kjell Bentzen, Otto de Besche 

Resultatservice:  Otto Jæger og Stein-Vidar Torø 

 

Påmelding åpnes på Cirrus’ sin hjemmeside om ikke lenge: http://www.cirrus-rcfk.no/ 

Spørsmål vedrørende påmelding kan sendes til korrespondanse og kontakt ansvarlig. Se kontakt info. 

lenger ned på siden. 

 

Fasiliteter  

Modellflyplassen har ikke vann eller avløp. Vannkanner blir tilgjengelig. Det er en utedo til fri 

avbenyttelse.  

Det er monteringsbord ute og 2 hangarer for å sette inn fly. I hyttene er det sofakroker, kjøkkendel 

og overnattingsdel. 

Det vil være tilgang til 230V vekselstrøm fra et bensinaggregat på 3 kW.  

Web-side  

Informasjon om stevnet vil publiseres løpende på Cirrus’ hjemmesider: http://www.cirrus-rcfk.no   

Korrespondanse og kontakt  

Stein-Vidar Torø 

E.mail : stein.vidar.toro(at)gmail.com 

Telefon : 930 03 387 

 

http://www.cirrus-rcfk.no/
http://www.cirrus-rcfk.no/
http://gmail.com/

