
 

  
 

På tur med Mikrofly LN-YEJ til Klanten og 

Storefjell Resort Hotell 

REISEBREV NR.1 2017 

 
Planlegging og utskrift av operativ flightplan 

Mandag 3. Juli 2017 
Kvelden gikk med til å planlegge vår første «langtur» 

med Phoenix mikroflyklubb sin MSL AERO, LN-YEJ.  

Snakket med Arne Nibstad på Storefjell Resort Hotell og 

bestilt rom, mat og henting på Klanten.  

Kart og værmelding er studert og lagt inn i Skydemon 

(meget bra navigasjonssystem for telefon og pad).  

Effektiv flygetid fra Gulli til Klanten ser ut til å bli  

1 time og 25 min. 

Tirsdag 4. Juli 

Avreisedagen har kommet og Linka (vår lille labrador) 

skal leveres hos Binas kennel kl.09 og bo der frem til 

torsdag ettermiddag.  

Sekkene er pakket (veldig lette grunnet vektbegrensning 

i flyet) og vi kjører ut til Årnes/Gulli. Litt overrasket over 

at det blåser 10-12 knop mot YR sitt varsel på 5 kt, men 

med vindretning fra 10 grader (parallellt med banen på 

Gulli) så gikk take off’en veldig bra. Turen gikk opp langs 

Mjøsa til Tangen hvor vi satte kursen nordvestover mot 

Husodden og Dokka. Ved Dokka begynner fjellnorge å 

vise seg frem så vi stiger til 5000 fot og nyter utsikten. 

Da vi passerer over Nystølsfjellet ser vi Klanten langt der 

nede (2790 fot).  

Det er en flyfri sone nord for stripa, så innflygingen ble 

foretatt i 3800 fot langsmed bane 11 for deretter å fly 

downwind/base/finale til bane 11. En liten bygesky ga 

oss en litt rufsete finale, men den bød ikke på store 

utfordringer, det var så godt å sette hjulene på en 

asfaltstripe. Flygetid, til tross for noe vind, på 1 time og 

25 min ble «spot-on». 

LN-YEJ ble godt fortøyd før Arne hentet oss. 

  2 LN-YEJ parkert på Klanten 

1 Fremme på Klanten 



 

Storefjell med LN-YEJ 

REISEBREV NR. 1 2017 

 
Utsikt fra Storefjelltoppen mot Veslefjell 

Onsdag 5. Juli 2017 
Vi våknet opp til en flott dag med noen få cumuluser på 

himmelen og fjelltur stod på programmet. Kvikksølvet 

viste 10-12 grader så litt varmt tøy må være med i 

sekken. 

Etter en god frokost og henting av nistepakker i 

resepsjonen (husk å bestille sammen med rommet) gikk 

turen på merket løype opp alpinbakken til  

Storefjelltoppen, 1149 moh. God utsikt til Hemsedal, 

Breheimen, Jotunheimen, Valdresflya, Skogshorn og 

helt til Gaustatoppen. 

Hotellets turforslag på 9,5 km ca. 3 timer går i lett 

fjellterreng og passer stort sett for alle, vi brukte ca. 4 

timer med en god lang lunsjpause. Det er et yrende 

fugleliv i fjellet og en Heilo viste seg å være meget 

fotogen. 

Etter fjellturen ble det tid til soling på terrassen og et 

forfriskende boblebad i hotellets badeavdeling. 

Torsdag 6. Juli 2017 

Det ble en tidlig frokost før daglig inspeksjon, sjekket 

TAF Gardermoen på nett at lufttrykket er likt som 

Klanten og vi tar av på bane 29, en stor god sving er 

nødvendig for å klatre opp til 5000 fot og vi er klar av 

Nystølfjellet på tur hjemover. Lite termikk, gode 

værforhold og landing hjemme på Gulli etter en flygetid 

på 1 time og 20 min. 

Tusen takk til Arne Nibstad og alle på  

Storefjell Resort Hotell for suveren service og en flott tur. 

Vi kommer gjerne opp flere turer!! 

Nina og Johnny Sørlie 

Phoenix mikroflyklubb 

3En HEILO ønsket å bli med i bildet. 


