
 
 

 

Norges Cup i paragliding XC 11. - 13. juni. 

Oslo Paraglider Klubb og Hallingdal Paragliderklubb har gleden av å ønske alle velkommen til 

Hemsedal/Hallingdal Open 2021 og Norges Cup i paragliding XC. Hemsedal/Hallingdal byr på 

naturskjønne omgivelser og fine flymuligheter når været viser seg fra sin beste side. Covid-situasjonen 

gjør at dette blir et «minimums-arrangement» som skal arrangeres innenfor gjeldende smittevern-

regler. Flysteder vil primært være Liagardene i Ål eller Hydnefossen i Hemsedal. 

Stevnekontor 

Vangen, OPKs klubbhus på Tuv i Hemsedal. 

Her vil du finne registrering, morgen 

briefing(utendørs), oppdatert værmelding, 

resultater, begrensede sosiale aktiviteter, 

muligheter for camping osv. 

 

Påmelding 

Påmelding gjøres via KKPGXC. Her hentes 

kart, vendepunkter, etc. Betaling ved oppmøte. 

 

Konkurranse  

Det blir arrangert Norges Cup i paragliding 

XC. Påmelding skjer på www.kkpgxc.no. Mer 

informasjon vil være å finne på Vangen og vil 

bli gitt på briefingene.   

Transport  

Det vil bli satt opp egen minibuss mellom start 

og landing. Denne vil gå etter behov og det er 

mulighet for hentetjeneste langs hovedvei. 

Covid-situasjonen gjør at bussene bare kan 

kjøre et begrenset antall passasjerer samtidig. 

Betaling vha VIPPS. 

  

Parkering og overnatting  

Det blir mulighet for parkering av biler og 

bobiler på anvist plass utenfor asylmottaket 

(gamle Hemsedal hotell). Vis hensyn og det er 

en selvfølge at vi rydder opp etter oss! Vangen 

vil være stengt for all fellesbruk pga covid-

regler. Det er mange campingplasser og 

alternative hoteller i Hemsedal og/eller 

Hallingdal 

 

Kontaktinformasjon 

Stevneleder: Roar Skuggedal   

Hentetjeneste: OPK, xx xx xx xx  

Ambulanse: 113  

Hemsedal Energi: 32 05 98 80 

Landingsrapport (SMS): OPK, xx xx xx xx 

Tracklog: www.kkpgxc.no  

 

Program 

Torsdag 10. Juni Kl. 20.00 - 22.00  

Registrering på Vangen 

 

Fredag 11. Juni  

Kl. 09.00 - 09.30 Registrering på Vangen  

Kl. 09.30 Briefing på Vangen  

Kl. 10.00 ca. Transport til start  

Kl. 11.00 ca. Briefing på start 

  

Lørdag 12. Juni  

Kl. 09.30 Briefing på Vangen  

Kl. 10.00 ca. Transport til start  

Kl. 11.00 ca. Briefing på start  

 

Søndag 13. Juni  

Kl. 09.30 Briefing på Vangen  

Kl. 10.00 ca. Transport til start  

Kl. 11.00 ca. Briefing på start 

 

Premieutdeling umiddelbart når resultatene 

foreligger.. 

http://www.kkpgxc.no/
http://www.kkpgxc.no/

