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Gjøvik og Omegn Modellflyklubb har herved gleden av å invitere til Norgesmesterskap i 

kunstflyging med radiostyrte modellfly klasse F3A 13. til 15. august på klubbens modellflystripe 

ved Koreavegen i Kolbu på Østre Toten. 

Påmeldingsfrist er satt til 6. august og påmelding gjøres på www.f3a.no 

Klasser: 

Det vil konkurreres i følgende klasser: 

• F3A-A P21/F21 (Krever sportslisens) 

• F3A-B P21  (Krever sportslisens) 

• Nordic N21 

• Sport S-11 

 

Det blir også avholdt klubbkonkurranse på tvers av klassene. 

 

Medlemskap i klubb tilsluttet NLF kreves for å delta. 

Startavgift: 

Startavgift betales ved fremmøte. Vipps foretrekkes, men kontant betaling er også mulig. 

• F3A-A / F3A-B – kr 500,- 

• Nordic – kr 400,- 

• Sport – kr 250,- 

 

Deltakere under 18 år går gratis 

Klubblag: 

Det vil også bli konkurrert i klubblag. Klubblaget skal bestå av 3 piloter, og må være påmeldt innen 

start av første omgang hvor en av pilotene er representert. Lag med færre piloter er også tillatt. 

Program: 

Detaljert program blir bekjentgjort minst 3 dager før konkurransestart, men det tas forbehold om 

endringer under hele konkurransens forløp. 

 

http://www.f3a.no/


Trening 

Det blir mulighet for trening på klubbens stripe fra mandag 9/8 for alle deltakere på NM. Flytider er 

fra kl.10:00 og fram til 21:00 og klubbens regelverk, som finnes på oppslagstavle, skal til enhver tid 

følges. 

 

Overnatting: 

 

Vi har inngått avtale med Badeland Gjestegård på Raufoss med rabatterte priser. 

 

-Enkeltrom kr 840,- per døgn inkl. frokost 

-Dobbeltrom kr 990,- per døgn inkl. frokost 

 

Alle rom har bad/wc, dusj, sengetøy, håndkle, fritt WIFI og tv. 

 

Bestilling av rom kan gjøres til: 

E-post: post@badeland-gjestegaard.no 

Telefon: 611 90000. 

Oppgi «modellfly» for å få rabattert pris. 

 

 

 

Andre overnattingsmuligheter: 

Hekshusstranda camping AS på Kapp 

Toten Hotel Sillongen 

Quality Hotel Strand Gjøvik 

Hovdetun - Gjøvik Vandrerhjem – Hostel 

 

Det er også muligheter for enkel camping på flyplassen for de som ønsker det. 

 

Bankett: 

Banketten holdes på Badeland Gjestegård lørdag 14/8 fra kl. 19:30. 

Påmelding senest onsdag 11/8 til Erik Jensen mob: 452 45 363 

  

mailto:post@badeland-gjestegaard.no


Ankomst 

Gjøvik Omegn Modellflyplass finnes i Google Maps. Stripa ligger ikke langt fra Rv 4 langs 

Einavatnet. 

 

 
 

Vel møtt! 


