Invitasjon til Junioruke på Starmoen
Seilflyseksjonen / Norges Luftsportforbund og juniorutvalget viser til terminlisten 2018 og
inviterer juniorer født 1993 eller senere til Junioruke ved Ole Reistad Senter på Starmoen fra
lørdag 28. juli til fredag 3. august.
Junioruken er en god mulighet til å videreutvikle grunnleggende eller viderekommende
seilflyferdigheter sammen med andre juniorer til sterkt reduserte priser på Starmoen. Under
hele uken vil det være instruktører tilgjengelig til både grunnskoling og strekk-instruksjon på
Starmoen. Etter interesse vil det også være mulighet for å ta vinsj-utsjekk i regi av EFK/S.
Under uken vil det være mulig å fly fra Starmoen med samlingens fly (ASK-21 og Duo
Discus) uten å betale ordinær flyleie eller brukertilskudd og med rabatert overnatting på
dobbeltrom og bespisning. Slep og reise betales av hver enkelt deltager. Det er også mulighet
for å ta med og benytte egne fly til samlingen, informer i så fall om dette i påmeldingen.
Du er velkommen til Starmoen og Ole Reistad Senter fra fredag ettermiddag/kveld. Selve
flyaktiviteten begynner først lørdag formiddag og holder frem til og med fredag.
S/NLF dekker store deler av kostnaden ved samlingen, men den enkelte deltaker må også
bidra i noe grad med egenandel. Følgende priser/egenandeler gjelder for Junioruke 2018.
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Samlingen er åpen for piloter i alderen 13 til 25 år og som minimum er medlem av en
klubb og har elevbevis.
Deltakeravgift 200 kr
Overnatting på rom: 85kr/seng/natt. Ta med sovepose!
Overnatting telt: Gratis
Flyleie: Gratis
Slep: Ordinære priser på senteret
Mat: Frokost, lunsj og middag 125 kr /dag
Reise: Den enkelte deltaker dekker sin reise selv
Kursmateriell der dette er påkrevet

Påmeldingsfristen er 22. juli 2018.
Påmelding gjør du fra oppslag på www.seilfly.no
Husk å melde interesse for de ulike aktivitetene i påmeldingen da tilbud og aktiviteter vil bli
tilpasset etter interesse
Samlingen er ALKOHOL- og RUSFRI for samtlige deltakere og instruktører!
Vi i juniorkomiteen håper å se deg på junior uken
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