
 

Drammen Flyklubb 

i samarbeid med  

Landsforeningen for Ryggmargsskadde (LARS) 

 

Inviterer til  

Luftsport og idrettsglede for alle! 

 

Introduksjonshelg – Seilflysport for bevegelseshemmede 

Lørdag 24. juni kl. 10:00 – 18:00 og 

Søndag 25. juni kl. 11:00 – 18:00 

på 

Hokksund Flyplass – ENHS    

http://www.lars.no/


   

 
 

 

Luftsport og idrettsglede for alle! 

             
Det nye universelt utformede klubbhuset  LN-GHC i flyslep fra Hokksund Flyplass 

Drammen Flyklubb (DFK), stiftet i 1936, er en av de eldste i landet. Klubben har egen 

flyplass på Hokksund og er tilsluttet Norges Luftsportsforbund, et særforbund i NIF. 

Seilflygruppa i Drammen flyklubb (DFK/S) er Norges største seilflyklubb med rundt 

200 medlemmer. Med økonomisk støtte fra Extrastiftelsen, lån og egne driftsmidler, 

har DFK bygget et nytt universelt utformede klubbhuset og gått til innkjøp av et nytt 

seilfly, LN-GHC spesialutstyrt for full kontroll i lufta ved kun bruk av hendene, som 

dermed kan opereres av fysisk funksjonshemmede rullestolbrukere. Mer informasjon 

finner du på Seilflyging for funksjonshemmede 

Seilflyging for funksjonshemmede er et samarbeidsprosjekt mellom Landsforeningen 

for Ryggmargsskadde (LARS) og Drammen Flyklubb (DFK), hvor funksjonshemmede 

rullestolbrukerne introduseres for seilflysporten. 

Tenk deg i noen tusen meters høyde. I stille glideflukt over den norske fjellheimen, 

sitter du med panoramautsikt til alle kanter. Du vet at det er opp til deg selv å finne ny 

oppdrift slik at du kan føre flyet til dagens mål og så tilbake til flyplassen. Seilflyging 

er naturopplevelser der høyteknologi spiller sammen med dine egne evner, erfaringer 

og kunnskap. Lyst på en prøvetur og kanskje starte opplæringen som fører frem til 

seilflybevis?  

Helgen 24. – 25. juni inviteres du til «Seilflysport for bevegelseshemmede» på 

Hokksund Flyplass. 

Kr. 300,- i egenandel pr tur denne introduksjonshelgen. Påmeldingsfrist 18. juni. 

For påmelding og mer informasjon, kontakt oss på mail: ghc@drammenflyklubb.no 

Det er begrenset med plasser og prinsippet «førstemann til mølla» gjelder.  

 

http://www.drammenflyklubb.no/funksjon/
mailto:ghc@drammenflyklubb.no


   

 
 

 

Nordic Choice Hotels er stolt hovedsamarbeidspartner til Norges Luftsportforbund 

og gir opptil 20 % rabatt på overnatting.  

Ønsker du overnatting i forbindelse med Introduksjonshelgen anbefaler vi å bestille 
overnatting på Comfort Hotel Union Brygge i Drammen, som tilbyr overnatting til 
NOK 594,- per natt i HC tilpasset rom, med frokost inkludert i helgen 24. – 25. juni. 
 
For informasjon og bestilling trykk her: www.choice.no/nlf 

 

--- x --- 

 

Lørdag 1. oktober 2016 arrangerte Drammen Flyklubb i samarbeid med 

Landsforeningen for Ryggmargsskadde (LARS), introduksjonsdag med seilflyging for 

funksjonshemmede. Et meget vellykket arrangement du kan lese mer om her 

 

Kent Robin Åsen (på bildet, sammen med instruktør Ingar Brenna) hadde tatt turen 

helt fra Arendal for å fly seilfly. «Jeg pendler gjerne fra Arendal til Hokksund for å fly» 

 

http://www.choice.no/nlf
http://www.drammenflyklubb.no/funksjon/arr20161001.shtml

