
 
 

Kjære medlemmer av Stjørdal Hang- og Paragliderklubb 

Først og fremst vil det nye styret benytte anledningen til å ønske dere velkomne inn i en ny og 

fantastisk flysesong. Ikke bare kommer termikken på Forbord til å være eksepsjonelt bra i år, men 

2017 er også det året hvor klubben feirer sitt 40-års jubileum. Dette vil bli markert under et storstilt 

vårslæpp i mai. 

Styret for klubben er i 2017 sammensatt av følgende personer 

Styrets leder Svein H. Fiskvik  Styrets nestleder Thor Martin Wika 
Kasserer Mariann Gravråk  Sekretær Kristian T. Reiten 
Styremedlem Andreas Holmer  Varamedlem Frode Aasheim 

  

Som et ledd i klubbens nye rekrutteringsstrategi utpekes det årlig to personer som får ansvaret for å 

følge opp kursforespørsler 

Kurskontakt for PG Erik Veie-Rosvoll  Mobil: 934 17 053 

Kurskontakt for HG Vidar Wahlberg   Mobil: 957 28 262 

Blir du kontaktet av noen som kan være interessert i kurs, gjerne henvise til eller delegere denne 

kontakten videre til de nevnte kurskontaktene. Kurskontaktene vil følge opp de aktuelle kandidatene 

og holde de informerte om kommende kursaktiviteter. 

 

Planlagte aktiviteter i regi av klubben i inneværende sesong 
 

26. april (tentativ)  Sikkerhetsdag og temakveld 

22./23. april   Dugnadsdatoer – beise hus/nordstart 

Medio mai  SIV-kurs i Åre (PG) 

19.-21. mai   Vårslæpp og 40-årsjubileum 

Medio juni  NC Forbord (HG) 

20.-23. juli   Klubbtur Vågå 

4.-6. august   Klubbtur Åre 

September   HG-kurs 

21. oktober   Nødskjermpakkedag og årsfest 

 

Årets PG-kurs er allerede godt i gang og klubben vurderer et intensivkurs i august 

  



 

Praktiske detaljer om flystedene våre 
 

Fiskvika - STENGT 

Fiskvika ble i høst stengt som flysted da det ikke forelå noen formell avtale med Luftfartstilsynet eller 

Avinor. Styret og Luftromsansvarlig i NLF har siden jobbet aktivt for å få på plass en avtale med 

Avinor, men dette har man dessverre ikke lyktes med. Under et møte hos Avinor 31. mars ble det 

besluttet at vår søknad om luftsportboks i Fiskvika ikke blir innvilget grunnet boksens plassering i CTR 

og økt arbeidsbelastning for tårnet. Styret ber medlemmene respektere denne beslutningen. Ulovlig 

flyging i Fiskvika vil bli behandlet som brudd på kontrollert luftrom, med bøter og tap av lisens som 

konsekvens.  

 

Forbord (Område 1 og 2) 

Som de aller fleste av dere vet, så befinner Forbordsfjellet seg innenfor Værnes CTR og vi har i den 

sammenheng spesifikke regler for bruk av luftrommet rundt Forbord. Styret vil derfor benytte 

anledningen til å påminne alle piloter om at det skal opprettes radiokontakt med tårnet, og at det må 

mottas klarsignal om at luftsportsboksen er åpnet før vi kan kaste oss ut fra fjellet i herlig Forbord-

luft. Forespørsel om åpning av den aktuelle luftsportboksen gjøres minst 30 min før flyging, og varsel 

om lukking av boksen gis så snart flyging er avsluttet i det aktuelle området. Ved radioene på 

klubbhuset finnes en instruks om hvordan kommunikasjonen med tårnet skal foregå.  

 

Meråker (Område 3) 

Område 3 ligger utenfor Værnes CTR og her kan man fly uavhengig av tårnet på Værnes opp til 

3000ft. Ønsker man å fly høyere enn 3000ft skal kontakt med tårnet opprettes via telefon eller radio, 

og luftsportboksen skal være bekreftet åpnet før man klatrer over 3000ft. 

 

Her er noen detaljer rundt luftsportboksene: 

Boks «Område 1», normalt 3000ft, vi har anledning til å be om 5000ft 
633000N 0105500E - 633000N 0105200E - 633200N 0105000E - 633400N 0105700E - 633000N 0110000E - (633000N 0105500E) 

Boks «Område 2», normalt 5000ft 
633000N 0105200E - 633200N 0105000E - 633400N 0105700E - 634500N 0112500E - 634500N 0114200E - 634000N 0113300E - 633500N 

0110700E - 633000N 0110000E - 633000N 0105500E - (633000N 0105200E) 

Boks «Område 3», området er todelt: Meråker syd 4000ft, Meråker nord 6000ft 
MERÅKER NORD  635000N 0112800E - 635000N 0120000E - 633230N 0114701E - 633230N 0113321E - (635000N 0112800E) 

MERÅKER SYD 633230N 0113321E - 633230N 0114701E - 632700N 0114300E - 632700N 0113500E - (633230N 0113321E) 

Denne informasjonen er også tilgjengelig på klubbens hjemmesider – CTR/TMA 

Styret ber om at høydebegrensningene og den ytre omkretsen av luftsportsboksene respekteres, da 

konsekvensene av brudd på disse kan bli svært dramatiske for hele HG/PG-Norge. 

 

  

http://www.shgpgk.org/?page_id=96


 

Årskort for bruk av veien opp til Forbordsfjellet 
Nytt av 2017 er at årskortet for bruk av veien opp til Forbordsfjellet løper fra årsskiftet til årsskiftet. 

De som kjøpte årskort for perioden juli 2016 til juli 2017 vil i år kun behøve å betale kr200 for å 

forlenge kortet til årsskiftet. Ordinær pris for årskort er kr 400. Informasjon om kjøp av årskort vil bli 

publisert på klubbens hjemmesider i god tid før veien er kjørbar.  

 

Sikkerhet og airmanship 
Vi har ingen å miste – derfor ønsker vi å holde fokus på sikkerhet og airmanship. Styret vil også denne 

sesongen jobbe aktivt med å informere og bevisstgjøre klubbens medlemmer om NLFs 

sikkerhetssystem. 

Før sesongen virkelig braker løs planlegges det en temakveld hvor det fokuseres på kontrollert 

luftrom, hvilket er et høyaktuelt tema for klubbens medlemmer. Informasjon om tid, sted og 

påmelding publiseres på klubbens hjemmesider – følg med. 

I 2016 ble det logget hele 1730 turer fra Forbordsfjellet, hvilket setter klubbens flysted på «pallen» 

over Norges mest besøkte starter. Med en slik fantastisk statistikk følger det også et stort ansvar og 

en mengde utfordringer relatert til tettere trafikk i lufta og et bredere spenn i erfaring og 

kompetanse. Det er derfor viktig at den enkelte pilot tar ansvar for sin egen og andres sikkerhet ved å 

utøve hang- og paragliding i tråd med håndboken, god airmanship og innenfor eget ferdighetsnivå.  

- Er du i tvil, er det ingen tvil! - 

 

Ønsker dere alle en magisk flysesong 

 

 


