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Forventninger arrangører fra gruppeleder i klassen F5J
Uttakskonkurranser (ikke NM):
‐ Uttakskonkurranser lag
Man har lov å melde seg på med en medhjelper som holdes gjennom innledende. Disse vil ikke fly
mot hverandre i innledende runder.
Det er forventet av arrangører å ta hensyn til uerfarne deltagere i klassen slik at de får en god
innføring i klassen (sette sammen med en hjelper/tidtager som har erfaring).
‐ Uttakskonkurranser omganger / antall deltager
Man kan kjøre uten finaler i uttakskonkurranser, dog teller finaler ekstra og uttak. Antall i finalen er
1/3 og/eller så mange som mulig (nok hjelpere). Antall omganger er som ett minimum 3 innledende.
Man kan ha uttakskonkurranser med så få som 3 piloter, men man må da ha ekstra tidtagere.
‐ Uttakskonkurranser må innmeldes og godkjennes før første stevne samme år og utlyses på
terminliste NLF.no (normalt i løpet av mars). Avlyste stevner kan settes opp på nytt etter konferering
med gruppeleder (for få deltagere eller dårlig værforhold konkurransedagen). Utsatte stevner må
utlyses på terminlisten NLF.no senest 2 uker før første konkurransedag.
‐ Rapporter / resultater uttaksstevner
Rapport / resultater fra stevner skal sendes inn til gruppeleder uten ubegrunnet opphold (maks en
uke). Resultater skal minimum inneholde navn, klubb, poengsummer innledende og eventuelle
finaler.
‐ Tidtagere
Om deltagerens egen hjelper selv tar offisiell flytid må en klokkefeil (for eksempel at klokke ikke
startet) meldes senest 30 sekunder etter start til stevneleder for å få reflight. Stevneledelsen kan
kalle ned hele gruppen umiddelbart for å fremskynde en reflight. Om tidtageren er offisiell eller
trukket blant deltagerne vil deltageren kunne be om reflight etter reglene (arrangørfeil).
Norgesmesterskap:
‐ NM klasser er Senior, junior og lag. Om det ikke er nok deltagere kan man droppe de enkelte
klasser.
Man har i NM lov å melde seg på med en medhjelper som holdes gjennom innledende. Disse vil ikke
fly mot hverandre i innledende runder. Ved nok deltagende klubber (3) kan man melde seg på med
lag på 2‐3 personer fra samme klubb. Ett mulig fjerde lagmedlem fra samme klubb vil kunne stille
som lagleder. Disse vil ikke fly mot hverandre i innledende runder.

‐ NM omganger / antall deltagere
Antall omganger er som ett minimum 3 innledende og 2 finaler. Antall i finalen er 1/3 og/eller så
mange som mulig (nok hjelpere).
Antall deltagere for godkjent NM senior er 5 deltagere. For lag 3 lag og for junior 1 deltager
‐ Rapporter / resultater NM
Enkel rapport og resultater fra NM skal sendes inn til gruppeleder samme dag. Resultater skal
inneholde navn, klubb, lag og poengsummer innledende og eventuelle finaler. Det skal også sendes
inn bilde fra pallen i alle klasser.
‐ Tidtagere
Om deltagerens egen hjelper selv tar offisiell flytid må en klokkefeil (for eksempel at klokke ikke
startet) meldes senest 30 sekunder etter start til stevneleder for å få reflight. Stevneledelsen kan
kalle ned hele gruppen umiddelbart for å fremskynde en reflight. Om tidtageren er offisiell eller
trukket blant deltagerne vil deltageren kunne be om reflight etter reglene (arrangørfeil).

Forventninger arrangører fra gruppeleder i klassen F3J
Uttakskonkurranser (ikke NM):
‐ Uttakskonkurranser lag
Man har lov å melde seg på med en medhjelper som holdes gjennom innledende. Disse vil ikke fly
mot hverandre i innledende runder.
Det er forventet av arrangører å ta hensyn til uerfarne deltagere i klassen slik at de får en god
innføring i klassen (sette sammen med en hjelper/tidtager som har erfaring).
‐ Uttakskonkurranser omganger / antall deltager
Man kan kjøre uten finaler i uttakskonkurranser, dog teller finaler ekstra og uttak. Antall i finalen er
1/3 og/eller så mange som mulig (nok hjelpere). Antall omganger er som ett minimum 3 innledende.
Man kan ha uttakskonkurranser med så få som 3 piloter, men man må da ha ekstra tidtagere.
‐ Uttakskonkurranser må innmeldes og godkjennes før første stevne samme år og utlyses på
terminliste NLF.no (normalt i løpet av mars). Avlyste stevner kan settes opp på nytt etter konferering
med gruppeleder (for få deltagere eller dårlig værforhold konkurransedagen). Utsatte stevner må
utlyses på terminlisten NLF.no senest 2 uker før første konkurransedag.
‐ Rapporter / resultater uttaksstevner
Rapport / resultater fra stevner skal sendes inn til gruppeleder uten ubegrunnet opphold (maks en
uke). Resultater skal minimum inneholde navn, klubb, poengsummer innledende og eventuelle
finaler.
‐ Tidtagere

Om deltagerens egen hjelper selv tar offisiell flytid må en klokkefeil (for eksempel at klokke ikke
startet) meldes senest 30 sekunder etter start til stevneleder for å få reflight. Stevneledelsen kan
kalle ned hele gruppen umiddelbart for å fremskynde en reflight. Om tidtageren er offisiell eller
trukket blant deltagerne vil deltageren kunne be om reflight etter reglene (arrangørfeil).
Norgesmesterskap:
‐ NM klasser er Senior, junior og lag. Om det ikke er nok deltagere kan man droppe de enkelte
klasser.
Man har i NM lov å melde seg på med en medhjelper som holdes gjennom innledende. Disse vil ikke
fly mot hverandre i innledende runder. Ved nok deltagende klubber (3) kan man melde seg på med
lag på 2‐3 personer fra samme klubb. Ett mulig fjerde lagmedlem fra samme klubb vil kunne stille
som lagleder. Disse vil ikke fly mot hverandre i innledende runder.
‐ NM omganger / antall deltagere
Antall omganger er som ett minimum 3 innledende og 2 finaler. Antall i finalen er 1/3 og/eller så
mange som mulig (nok hjelpere og vinsjer).
Antall deltagere for godkjent NM senior er 5 deltagere. For lag 3 lag og for junior 1 deltager
‐ Rapporter / resultater NM
Enkel rapport og resultater fra NM skal sendes inn til gruppeleder samme dag. Resultater skal
inneholde navn, klubb, lag og poengsummer innledende og eventuelle finaler. Det skal også sendes
inn bilde fra pallen i alle klasser.
‐ Tidtagere
Om deltagerens egen hjelper selv tar offisiell flytid må en klokkefeil (for eksempel at klokke ikke
startet) meldes senest 30 sekunder etter start til stevneleder for å få reflight. Stevneledelsen kan
kalle ned hele gruppen umiddelbart for å fremskynde en reflight. Om tidtageren er offisiell eller
trukket blant deltagerne vil deltageren kunne be om reflight etter reglene (arrangørfeil).

Forventninger arrangører fra gruppeleder i klassen F3K
Uttakskonkurranser (ikke NM):
‐ Uttakskonkurranser lag
Man har lov å melde seg på med en medhjelper som holdes gjennom innledende. Disse vil ikke fly
mot hverandre i innledende runder.
Det er forventet av arrangører å ta hensyn til uerfarne deltagere i klassen slik at de får en god
innføring i klassen (sette sammen med en hjelper/tidtager som har erfaring).
‐ Uttakskonkurranser omganger / antall deltager
Man kan kjøre uten finaler i uttakskonkurranser, dog teller finaler ekstra for uttak. Antall i finalen er
1/3 og/eller så mange som mulig (nok hjelpere).
Man kan ha uttakskonkurranser med så få som 3 piloter, men man må da ha ekstra tidtagere.

‐ Uttakskonkurranser må innmeldes og godkjennes før første stevne samme år og utlyses på
terminliste NLF.no (normalt i løpet av mars). Avlyste stevner kan settes opp på nytt etter konferering
med gruppeleder (for få deltagere eller dårlig værforhold konkurransedagen). Utsatte stevner må
utlyses på terminlisten NLF.no senest 2 uker før første konkurransedag.
‐ Rapporter / resultater uttaksstevner
Rapport / resultater fra stevner skal sendes inn til gruppeleder uten ubegrunnet opphold (maks en
uke). Resultater skal minimum inneholde navn, klubb, poengsummer innledende og eventuelle
finaler.

Norgesmesterskap:
‐ NM klasser er Senior
Man har i NM lov å melde seg på med en medhjelper som holdes gjennom innledende. Disse vil ikke
fly mot hverandre i innledende runder
‐ NM omganger / antall deltagere
Antall omganger er som ett minimum 3 innledende og 2 finaler. Antall i finalen er 1/3 og/eller så
mange som mulig (nok hjelpere).
Antall deltagere for godkjent NM senior er 5 deltagere.
‐ Rapporter / resultater NM
Enkel rapport og resultater fra NM skal sendes inn til gruppeleder samme dag. Resultater skal
inneholde navn, klubb og poengsummer innledende og eventuelle finaler. Det skal også sendes inn
bilde fra pallen.

