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Invitasjon juniorsamling og junioruke 2022 

Seilflyseksjonen/Norges Luftsportforbund (S/NLF) har i samarbeid med seksjonens 

Juniorutvalg gleden av å invitere alle norske piloter som er født 1997 eller senere velkommen 

til junioruke og juniorsamling på Starmoen. Vi gjentar suksessen fra 2020 og 2021 med å 

arrangere juniorsamlingen og junioruka overlappende med hverandre  

A) Junioruka: mandag 1. august til fredag 5. august  

B) Juniorsamlingen: fredag 5. august til søndag 7. august  

 

Junioruka  

Junioruka starter mandag 1. august og første offisielle aktivitet er briefing klokken 10:00. Det 

vil være mulig å ankomme Starmoen fra søndag kveld den 31. juli. Junioruka arrangeres som 

en samlingsuke for unge piloter på Starmoen hvor det er fokus på videreutvikling av 

flyferdigheter. Du er sammen med andre ungdommer fra hele landet og flyr til reduserte 

priser med unge, dyktige og aktive instruktører. Denne uka har vi tilbud om grunnskoling, 

muligens acroskoling, strekkskoling og TMG-skoling. Det er også anledning for å ta med 

egne fly, eller fly fra klubben dersom det er flere deltagere fra samme klubb. Følgende priser 

gjelder for Junioruka 2022 (søndag-fredag):  

- Samlingen er åpen for piloter i alderen 13-25 år, som minimum er medlem av en klubb og 

har elevbevis. 

 - Deltakeravgift på 400 kr - Overnatting på rom, 125 kr/natt/seng. Husk å ta med 

sengetøy/sovepose. (Kan leies på senteret) 

 - Flyleie er gratis!  

- Slep: Ordinære priser på senteret 

- Mat: Frokost m/lunsjpakke og middag 150 kr/dag  

Juniorsamlingen 

Juniorsamlingen starter offisielt fredag 5. august, men med mulighet for ankomst 

ettermiddag/kveld. Samlingen går som en forlengelse av junioruka og avsluttes på 

ettermiddagen søndag 7. august. Denne helgen er opphold og all flyging gratis for deltagere 
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på samlingen. Tradisjonelt møter ca. 30 ungdommer til en slik samling. Intensjonen er å fly så 

mye som mulig. Mange av aktivitetene fra junioruka videreføres denne helgen. For 2022 må 

vi begrense antall deltakere til maks 35 (først til mølla) og totalt 3 flygninger som er gratis. 

 Deltakelse  

Dersom du av ulike grunner ikke planlegger å delta hele uken, skriv når du har planlagt 

ankomst- og avreisetidspunkt i kommentarfeltet på påmeldingsiden. Dette gjelder også for 

juniorsamlingen. Om du for eksempel kun har mulighet til å delta en av dagene skriver du 

dette i kommentarfeltet.  

Reise  

Til Elverum kan du reise kollektivt med NSB og buss (Trysilbussen / Elverumsekspressen). 

Vi henter deg på stasjonen ved ankomst og avreise fra Elverum om du gir oss tilbakemelding 

på ankomsttid. Reisekostnader over 600 kroner for billigste alternativ til og fra arrangementet 

kan du få støtte til. Merk at dette gjelder bare for en tur/retur til samlingen, dersom du velger å 

reise til og fra samlingen flere ganger vil de ekstra turene ikke bli dekket. Når dere reiser 

sammen og kjører f.eks i bil, har alle i bilen egenandel på 600 kr og må spleise på kjøringen.  

Påmelding  

Påmelding skjer på web via NLF sine hjemmesider: 

https://nlf.pameldingssystem.no/junioruka2022 

Ved spørsmål, ta kontakt med Tora Lindqvist Tangen på e-post: tora@skomakergata.no 

alternativt SMS til 90846715 

Våre juniorarrangementer er rusfrie arrangement 

Vi i Juniorutvalget håper å se deg på årets Junioruke og Juniorsamling på Starmoen i sommer! 

 

Vennlig hilsen  

Tora Lindqvist Tangen  
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