Jädra Anamma
Mål
En tävling som alla kan delta i och som utvecklar piloterna som vill lämna tratten.

Beskrivning
Banan består av fyra brytpunkter inom Långtora Syd, alla är dessutom synliga så man behöver inte
någon flygdator utan endast ett SD-kort för Flarm. Du som är elev kan också tävla men DU måste
flyga, inte läraren.
Meningen är att man kan flyga banan inom tratten, men man måste alltid ha koll på höjd och
vind.

Regler
Idén med tävlingen är att ha roligt med varandra. Det finns regler men de tillämpas olika strikt
beroende på din erfarenhet. Om du var med i VM eller SM så förväntas du bli precis i din flygning,
om du flyger EK kan du räkna med att domaren är snäll 
En regeln är att man max får använda 500 m höjd. T.ex. om du startar på 1500 m måste du komma
över mål över 1000 m. Om du startar på 800 m eller lägre måste du avsluta på över 300 m över
Långtora.
Du måste bli över 300m när du kommer till nedflygningssektorn.

Se upp för flygplan. Fly the plane first, compete second. 

Ingen finish 50 m över fält och 200 km/h även om du har flugit till månen och tillbaka.
Start high, finish high!

Banan

Punkt 1 startar på Långtora. Flyg över stekpannan och därefter över den norra halvan av fältet, den
som ligger längst från hangarerna (ovanför hästhagen)

Punkt 2 (ASSPUS) ligger på en vägkorsning. Om du följer vägen mot Enköping kommer du hitta
ett sandtag, norr om detta finns en liten sjö och en fyrvägskorsning. Om man flyger över vägen mot
Enköping, söder om sjön men norr om sandtaget så håller man sig i sektorn.

Punkt 3, (START DELTA) flyg norrut, över Långtora, till en cigarrformad sjö kallad Ryssjön, du
måsta flyga över den östra ändan av sjön.

Punkt 4 (FHUNDRA), flyg väst mot Fjärdhundra. Du måste flyga över silon i östra delen av byn.
Det kan vara svårt men det kommer finnas många chanser till termik på vägen!

Punkt 5 (ELEC2), flyg över Långtora mot Alstasjön (den stora sjön öster om Långtora). Söder om
sjön finns en elkraftcentral med en massa kraftledningar, detta är den sista brytpunkten.

Finish Långtora, du vet väl var det ligger? Mållinjen är över den nordöstra delen av fältet, dvs.
änden närmast stekpannan.

Kom ihåg
Kom ihåg att du måste avsluta banan max 500 m lägre än höjden du startade från.
Ingen desperat landning tack snälla :-)
Om allt går snett, ingen fara, det finns gott om plats att landa! Prata med Långtora på radion.
Om du vill flyga snabbt finns det många i klubben som har åsikter, det är bara att fråga när du sitter
på ljugarbänken.

Efter flygningen
Du behöver en logfil för att bevisa din flygning, Flarm-datorerna lagrar dem.
1. Stäng av Flarmen.
2. Sätt i ditt SD-kort, max 2 Gigabyte och formaterat i FAT32.
3. Sätt på Flarmen och vänta i 5 minuter, de sista 20 flygningarna laddas nu över till SD-kortet.
4. Stäng av Flarmen och ta ditt SD-kort. MEN SÄTT TILLBAKA KLUBBENS SD-KORT (ON
PAIN OF DEATH).
5. Skicka din logfil till Jeremy swedenclunk@gmail.com.

