
Velkommen til Luftsportsuka 2019 – Norges Største felles Luftsports event! 

Her kommer litt informasjon om Luftsportsuka 2019 (LSU19) som nærmer seg med stormskritt ☺ 

Først og fremst så vil vi informere om at alle som har meldt seg på FØR 7 Aug. får denne e-posten. De 

som kommer senere enn dette, (etter 7 Aug) vil kanskje ikke bli fanget opp av denne informasjonen. I 

tillegg så kan vi heler ikke love årets t-trøye/genser osv…  I denne informasjonen er det flere punkter 

å lese over for hver og en av dere. Mange av dere har kanskje allerede også fått en e-post av 

instruktøren på ulike kurs der du er påmeldt! Dette er tilleggsinformasjon. VIKTIG: Husk at vi gjør vårt 

beste for at ALLE skal få plass og en flott opplevelse. Dvs at vi alle må bidra til dette…tenke positivt og 

løsningsorientert ☺ 

Overnatting og mat 

Alle som nå er påmeldt, forsøker vi å tilby en overnattingsplass. Du vil motta egen bekreftelse for 

reservasjon av overnatting med det alternativet vi kan tilby deg etter påmeldt rekkefølge og ønsker. 

Vi har ca 100 senger lokalt på Starmoen i tillegg til en stor campingplass. Vi kan IKKE garantere at alle 

får overnatting på Starmoen, men har vi leier inn ekstra rom ved Elverum Folkehøgskole. Dette gjør 

at vi kan øker kapasiteten☺. Elverum folkehøgskole ligger i sentrum av Elverum, men vi har satt opp 

egen transport til og fra skolen flere ganger i døgnet. Alle rom er i år med dusj og toalett samt ink 

hjemmelaget nydelig frokost. Prisen er noen høyere enn på Starmoen, men absolutt verdt det. 

Mange av de som overnattet på Folkehøgskolen i 2016-17-18 har ønsket seg tilbake hit.  På skolen er 

det ink sengetøy og håndkle, mens på Starmoen kan man leie for kr 100,- eller ta med selv. 

Her trenger vi DIN hjelp også..  Svært mange har bestilt enkeltrom og dette reduserer vår kapasitet. 

Har du eller kan du dele rom med noen du kjenner vil dette hjelpe oss i å få plass til flere på 

Starmoen. Send en e-post til Steinar.Oksenholt@nlf.no dersom du kan dele rommet navngitt person 

og deltakere 

Mat og servering 

Under hele LSU19 vil det være mulig å kjøpe måltider. Vi har «dropp-inn» tilbud for frokost og lunsj i 

kiosken med blant annet matpakker (Reistadpakka) med drikke, pølser, vafler, kaffe, mineralvann 

m.m. Dette er litt annerledes enn tidligere år, men dette skal fortsatt kunne dekke deltakers behov 

for næringsinntak under arrangementet ☺. 

Deltakere med forhåndsbestilte overnattingspakker, stab, instruktører (med avtale) og ansatte får 

frokost, lunsj og middag til faste tidspunkter i administrasjonsbygget. 

Deltakere uten forhåndsbestilling kan kjøpe middagsbong til dagens middagsrett. Vi beregner for 

noen ekstra ut over det forhåndsbestilte antallet, men stopper salget av bonger ved en definert maks 

grense. Skal du ha middag på «dropp-inn» så vent ikke til middagen er servert, men kjøp deg en bong 

tidligere på dagen. Vi vil ha utvidet tilbud med hamburgere for de som ikke ønsker middag alle dager! 

Senteret har skjenkebevilling, slik at vi blir som vanlig nødt til å forholde oss til Norsk lov og de regler 

som gjelder rundt slikt. 

Vi gjør oppmerksom på i denne sammenheng at medbrakt alkohol ikke kan nytes i skjenkesone som 

utgjøres av administrasjonsområde med telt. Vi håper at alle våre deltakere kan respektere dette og 

at vi slipper utfordringer ved kontroll fra personalet. Inntektene i arrangementet går uavkortet 

tilbake til Luftsportssenteret som danner rammen for arrangementet ☺ 
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Kurs/ foredrag/stands 

Som nevnt tidligere, skal alle dere som har meldt dere på kurs, fått en egen e-post ang selve kurset, 
tider og annet viktig informasjon. Vi kommer til å ha flere foredrag og stands under LSU19, og nevner 
blant annet MAF, Russian Warbirds, Mikrofly helikopter utstilling og foredrag, Bose Headsett og 
mange flere... Vil også nevne den unike muligheten til å få seg en rundflyging med ulike fly og 
farkoster.. dette er noe du MÅ prøve Vi kommer til å trekke ut 5 heldige som får prøve en tur i 
Norges Første og foreløpig eneste Elektriske fly. 

2 NM skal arrangeres i løpet av uken. Det blir NM i Drone Race med rekordmange deltagere og 

selvfølgelig NM i Gummistøvelskokasting ☺ NM Drone vil være lørdag og Søndag. 

«The first lady» LN-TSB med sine 62 års lange tjeneste , og Veteranenes Fallskjermklubb vil stå for 

fallskjermhoppingen i år… og DU skal vel prøve et tandemhopp vel???  

Det er lagt opp til flere spennende kurs og foredrag under uka. Vi nevner her: Elektronisk navigasjons 

kurs, Utenlandsplanleggings kurs, intro halehjul, akro og seilfly akro, Navigasjon og konkurranse kurs, 

radio refresher kurs.. Av de viktige og kanskje mest lærerike tingene, vil jeg ta frem HJERTESTARTER 

kurs Fredag. Her vil Lars Gustavsen gi dere all kunnskap dere trenger for å «redde liv» samt ulike 

scenarier relatert til fly og luftsport.  

 

Til slutt vil jeg nevne at vi i år åpner opp for ALLE fredag til søndag. Dvs at andre en medlemmer i NLF 

kan melde seg på, og bli med oss hele den helgen 😊 Kjenner du noen som har lyst og tid, så meld de 

på , eller ta kontakt! 

Operativt 

 Se egen informasjon til slutt om det operative rundt LSU19 og under LSU19. LES..VIKTIG  

Annet 

Ved ankomst til Luftsportsuka sjekker du inn hos Steinar i administrasjonsbygget. Alle som er 

registrert vil få et armbånd som er det synlige beviset på at du er deltaker. Det er viktig at du 

beholder dette på alle dager du er på LSU19. Skulle det gå i stykker eller bli borte, kontakter du oss 

og får nytt. Selve programmet for uken, vil bli hengt opp på tavle hver dag, samt at alle vil være 

velkommen til en morgen brif kl 09.00 hver dag. Her kommer informasjon og evt endringer for 

dagen. ALLE som skal operere fartøy under LSU19, vil være nødt til å møte på felles operativ briefing 

kl 09.30. Vi går her gjennom dagens vær, aktiviteter og sikkerhet med betydning for dagen. 

Da vi har endret litt på konseptet, vil det ikke være den tradisjonelle åpningen som tidligere år..! Men 

vi vil ha oppvisning og moro hver kveld, og ikke minst overraskelser på løpende bånd..!  

PS: Er du UNDER 18 år, vil vi kreve å få bekreftelse av foresatte om at du blir med eller 

prøver de ulike aktivitetene. Det kan sendes til : tom.brien@nlf.no. HUSK at begge foreldrene må gi 

tillatelse da 😉  

Under Luftsportsuka har hver aktivitet sin egen ansvarlig . Under finner du ansvarlig for de ulike 

aktivitetene. Ansvarlig for LSU19, er Tom Brien, mens det Operative er Einar Bjørnebekk. 

Tom Brien  Tlf: 48149500  tom.brien@nlf.no 

Einar Bjørnebekk Tlf:  97123448  EinarH.Bjornebekk@nlf.no  
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Motorfly Tore Kavli    90080006 

Mikrofly Stig Børrestuen   99434614 
Pål Vindfallet      91390499 

Modellfly Henrik S Palm      99462389 
Øystein Berg        90801846 

Fallskjerm Ann Kristin Bogen 92448289 

Seilfly Jan Erik Arendal 47647750 

Ballong Jostein Tangen 91140555 

HG/PG  

Ellers er det Steinar Øksenholt som er ansvarlig og kontakt person opp mot Ole Reistad Senter 

(Starmoen) Han treffes på 99577598 eller på e post: Steinar.Oksenholt@nlf.no  

 

Som sagt, vi gleder oss veldig til årets Luftsportsuke og ønsker deg og dine velkommen ☺ 
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Under følger operativ informasjon…les den hvis du skal operere et fartøy eller luftsports aktivitet 

under LSU19 ☺ 

LUFTSPORTSUKA STARMOEN/ELVERUM 2019, (LSU 2019) 

OPERATIV INFO: 

For å sikre størst mulig fleksibilitet og sikker avvikling av 

forskjellige luftsportsaktiviteter, som ofte under LSU forgår 

samtidig, er det svært viktig med god kommunikasjon.  

FOR BESØKENDE LUFTVEIEN (PPR). 

Under LSU 2019 er det krav om at en melder fra på forhånd dersom en 

har til hensikt å ankomme luftveien. Ring ORS tlf.  95905887 / 99577598 

og gi følgende informasjon. Hvem du er (navn/tlf), fly type og kjennetegn, 

hvor du kommer fra og beregnet ankomst Starmoen og ikke minst hvilke 

intensjoner du har. Alle ønskes velkommen men det kan være greit og få 

tilbakemelding om hva en kan forvente seg av eventuelle utfordringer ved 

ankomst. 

Ved ankomst tar du kontakt med Kongehaugen/bakkeradioen 123.35 for 

info om pågående aktiviteter og veiledning for landing. Etter landing er 

det fint om du tar kontakt med operativt personell, (”Kongehaugen” eller 

Operativ leder) for mer utfyllende kommunikasjon. 

FOR ETABLERTE DELTAGERE UNDER LSU 2019. 

Er du etablert på Starmoen og ønsker å være aktiv utøver er det viktig å 

delta på den daglige morgenbriefingen der det utveksles to-veis info om 
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dagens planlagte/ønskede operasjoner. Briefingen gir grunnlag for behov 

for koordinering, eventuelle begrensninger og spesielle forhold som krever 

skjerpet oppmerksomhet og prosedyrer. 

Har du ikke anledning å delta på morgenbriefingen må du ta kontakt med 

tårntjenesten/bakkeradioen på Kongehaugen før du flyr. Dette for å 

utveksle info om dine intensjoner og for en briefing om hvordan dette 

passer inn i forhold annen kjent og planlagt aktivitet. 

Under Luftsports Uka er intensjonen å få utøvd og vist frem alle 

NLFs luftsportsaktiviteter. I perioder kan flere av aktivitetene 

foregå parallelt/samtidig noe som krever stor grad av fleksibilitet 

og koordinering. Dette betyr ofte at en må innordne seg 

hverandres behov og egenart. For eksempel må luftrommet over 

plassen være tømt og aktiviteter på bakken stoppe opp de 3-5 

minuttene det tar å få ned et fallskjerm dropp. 

Stor aktivitet vil også i perioder føre til noe venting på bakken 

eller i luften og dette er noe som må aksepteres. 

RADIOKOMMUNIKASJON  

Det understrekes at Starmoen og luftrommet rundt ikke er kontrollert. Det 

er fullt og helt fartøysjefs ansvar å ta avgjørelser om gjennomføring av sin 

flyging relatert til annen trafikk, vær og vindforhold. 

Personell som betjener bakkeradioen, 123.35, vil gi relevant info og ut fra 

en helhetsvurdering komme med henstillinger og forslag til 

trafikkavvikling. Vi ber om at slike henstillinger følges så lenge dette ikke 

oppfattes som sikkerhetsmessig uforsvarlig. Slike vurderinger er som sagt 

den enkelte fartøyssjefs ansvar! 

Parkering. 

Det kan i perioder være trangt om plassen angående parkering av 

luftfartøy. Normalt benyttes område nord for Elverum flyklubb i områdene 

rundt hangarene. Pass på at du ikke blokkerer for andre fly og/eller 

tilgang til/fra hangarene. Følg anvisning og informasjon. Vil i perioder 

være personell som veileder deg til parkering.  

Med vennlig hilsen 

Operativ ledelse 


