
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forus RC klubb inviterer til Forus Cup 2021 
Forus RC klubb Modellfly plass, Bore 

 
Dato: 26 – 27 Juni 

 
 
Klasser 

F3A-A (P21/F21) 
F3A-B (P21) 
Nordic N-21  
Sport 

 
Briefing starter 26/6 kl 08:30  

 
 

Påmelding www.f3a.no innen 23. Juni. 
 
 
Deltakeravgift: 

Sport: 150,-  
Nordic: 300,-  
F3A-A/B: 350,- 

 
For spørsmål om arrangement kontakt: 
 
Øystein Helvik Høiland 467 86 447 / Oystein-1985@hotmail.com 

 
Vel møtt!! 

Informasjon om hvordan arrangementet vil forholde seg til Korona situasjonen finnes på siste side. 



 

  

Overnatting 
 
 

 
 
Pris Overnatting 

 
-Enkeltrom kr 840,- 

 
Priser er pr døgn og inkluderer frokost. 

 
Alle rom har bad/wc, dusj, sengetøy, håndkle, gratis WiFii og tv med flere 
kanaler. 
 
 
Bestilling av rom kan gjøres direkte til hotelet  

Mail  : post@brynekro.no 
Telefon :+47  51 77 75 00  (Hele døgnet) 

 
 

Ved bestilling oppgi kode «Forus RC» 
 
 
 
 
Bankett  

 
Lørdag kveld kl. 20:00 

 
Informasjon om banket vil bli gitt på Lørdag morgen under briefing. 

  



 

  

 
 
Hvordan vi forholder oss til Korona pandemien. 
 
Dessverre så er fortsatt slik at det er lokale utbrudd av Korona influensa og en da vil måtte forholde 
oss til FHI,  lokale smitteverns og NLF/Norges Idrettsforbunds´ gjeldende anbefalinger og regler.  
 
Under stevnet vil ber vi innstendig om at alle forholder seg til gjeldene smitteverns anbefalinger. 
 
Vi ber alle deltakere følge med lokalt og nasjonalt om det skulle komme situasjoner som skulle 
influere deres muligheter til å delta. Vi ber deg ta kontakt om det skulle oppstå en situasjon med 
relevans for gjennomføring. 
 
Forus RC Klubb vil overvåke smitte utviklingen på Nord-Jæren og spesielt i Klepp kommune. 
Vi må dessverre forbeholde oss retten til på kort varsel kunne nedskalere stevnet fra ett 
Norges Cup stevne til ett lokalt stevne som ikke teller i NC. Skulle dette bli relevant vil dette 
blir informert om via epost, F3a.no og på Forus RC klubbs Facebook side. 
 
Refererer til protokoll fra siste styremøte i NLF: 
 
Sak 25/21 Koronasituasjonen og modellflykonkurranser 
FAIs modellflykomité CIAM besluttet først å avlyse verdenscup til 5. mai, deretter ble dette forskjøvet 
til 1. juli. De konkurranser som er planlagt kan avholdes dersom arrangøren kan gjennomføre det på 
en forsvarlig måte, men de vil da kun være lokale konkurranser og ikke telle i verdenscup eller 
kontinentale cuper. VM F3A i USA ble avlyst allerede i mars 2021. Pylonracing, hvor Norge ikke har 
aktive utøvere, ble flyttet til oktober. VM i F3J ble avlyst i begynnelsen av april. Jon Gunnar følger opp 
de gjenværende mesterskapene, dvs. de som ennå ikke er avlyst, med våre representanter i CIAM og 
gruppelederne. 
Oversikt over øvrige mesterskap og deres beslutningsdatoer ble utsendt sammen med sakslisten. 
Videre står det i NLFs generelle korona-anbefalinger at «NLFs anbefaling er at alle klubber og 
medlemmer følger myndighetenes råd. Rådene må likevel den enkelte vurdere konkret opp mot 
andre hensyn, eksempelvis flysikkerhetshensyn. Som ellers i luftfarten kan man ty til dette ordtaket: 
Er du i tvil, er det ingen tvil.» (Dette kan leses her.) 
Norge er arrangør av Nordisk mesterskap i både IMAC og F3A i år. Situasjonen følges nøye av 
gruppelederne for de respektive klassene. Men med gjeldene nasjonale koronarestriksjoner (særlig 
innreise- og karantenebestemmelser) kan ikke mesterskapene arrangeres, så det må betydelige 
lettelser på plass fra myndighetenes side for at mesterskapene kan avholdes. 
  
Vedtak: 
- Arrangører av nasjonale og internasjonale konkurranser må følge lokale og nasjonale smittevern- og 
reiseråd. 
- Det bør ikke arrangeres konkurranser så lenge myndighetene og Norges idrettsforbund anbefaler å 
avlyse eller utsette konkurranser som samler deltakere på tvers av kommuner. 
- Dersom en konkurranse arrangeres uten at det er lik mulighet for deltakere fra hele landet til å 
delta, altså så lenge Folkehelseinstituttet fraråder unødvendige reiser innenlands eller det er 
påmeldte deltakere fra kommuner med anbefaling om å ikke reise, kan ikke konkurransen telle som 
Norgescup eller offisielt NM. 
- Seksjonen skal ikke melde på lag til internasjonale konkurranser så lenge norske myndigheters 
reiseråd fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige. 
- Restriksjonene i dette vedtakjusteres fortløpende, tilsvarende myndighetenes/Norges 
idrettsforbunds anbefalinger. 

 


