
Fagernes Flyshow 2010 
Velkommen som deltager på Fagernes Flyshow 2010.  
Her er noen detaljer om årets show for deg som deltager: 
Arrangør: Valdres Flyklubb Modell, NLF. http://www.VFKM.no  
Stevneleder: Geir Atle Kjørli, mob: 91105265 
Program Fredag 19.mars  
 Flyging starter kl.10:00. Senderinnlevering. 

Påmelding 200kr betales i senderdepo. Medlemmer 150kr. 
Lodd i lotteriet (20kr) kan kjøpes på plassen.  

 Flyging på isen opphører ca.kl.17:00 
 Modellflybiff på hotellet for de som ønsker kl.19-21 

Vi møtes i baren på hotellet for sosialt 
Program Lørdag 20.mars 
 Flyging starter kl.10:00. Senderinnlevering. 
 Påmelding 200kr betales i senderdepo. Medlemmer 150kr. 
 Flyging på isen opphører ca.kl.17:00 
 Bankett (3 retter) og premiering/lotteri Fagernes Hotell kl.19:00.  
          Påmelding bankett før kl.14:00. VIKTIG! 
Program Søndag 21.mars 
 Flyging starter kl.11:00. Senderinnlevering. 
 Fri flyging hele dagen 
Sikkerhet: 

1. Kjøring på isen er på eget ansvar. 
2. Alle antenner leveres i senderdepot. Ingen får antenne uten frekvensklype. 

2,4GHz kan brukes uten begrensning.  
3. Antenne og frekvensklype leveres umiddelbart etter endt flyging. 
4. Sikkerhetsansvarlig og stevneleder har oransje vester. 

Sikkerhetssjef har ubegrenset myndighet til å nekte flyging med modeller som 
anses uskikket, og også kalle ned modeller som ikke flys i henhold til reglene eller 
på annen måte anses som en sikkerhetsrisiko. 

5. Maks 3 fly i luften / på flystripen samtidig. Maks 8min flytid pr tur. 
6. Begrens antall turer/tid i presstider fredag/lørdag. 
7. Det kan bli slotter av spesielle fly hver time innimellom. 

Snakk gjerne med stevneleder for å få tid alene i lufta som en showdel. 
8. Flygere snakker sammen og påbudt hjelpemann med ut på flystripen. 

Startnummer skal brukes. 
9. INGEN flyging bak flystripe mot publikum, se skisse. 
10. Hovring helikopter på anvist område. Flyging helikopter foregår på flystripen. 
11. Det vil være en egen køordner som kjører samme type fly frem i readyboks 
12. Starting av fly foregår KUN i readyboks ved stripa. 3-6 fly står klare 
13. Ønsker og tekniske ting overbringes stevneleder, ikke sikkerhetssjef 
14. Bruk evalueringsskjema om man har tanker for neste års show  
15. Vi henviser også til paragraf 11 i Forskrift om flygeoppvisning 

http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20050628-0737.html 
Annet: 
 Ha en fortreffelig weekend, for det kommer vi til å ha. 
 Hilsen Stevneledelsen i Valdres Flyklubb Modell 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sponsorer:  
                                            BK anlegg - Wildshark jewelry – Mikronor - Leikvold 
                                                  RCModeller - Martinsen Hobby - Trio elektro 
                                        Reboli - Fagernes Hotell - Valdres Storsenter Elefun.no 


