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1. Formål 
Norgesrekorder i paragliding viser hva som er nåtidens ytterpunkt når det gjelder 
distanseflyging i Norge med paraglider. I tillegg til å fungere som en anerkjennelse for 

norgesrekordholdere, er norgesrekorder også med på å gi piloten nye målsetninger og 
presse grensene for hva man trodde var mulig med paraglider i Norge. Formålet med 
dette regelverk er å legge til rette for godkjenning og publisering av norgesrekorder 
med paraglider i Norge, men også å stimulere til økt aktivitet rundt rekordforsøk. 

2. Definisjon 
En norgesrekord i paragliding er i det følgende en flygning med paraglider, uten 
motorisert kraft, med start i Norge1,som enten er fløyet raskere (hastighetsrekord) eller 

har en lengre utstrekning horisontalt (distanserekord) enn hva som tidligere har vært 
godkjent som norgesrekord. En ny rekord må minimum være 100 meter lenger eller 5 

sekunder raskere for å kunne erstatte en eksisterende rekord.  

Et deklarert rekordforsøk er en ikke gjennomført flytur med paraglider hvor piloten har 
sendt melding om forsøket til administrator i Distanseligaen i henhold til punkt 4 i 
regelverk for Distanseligaen og Fridistanseligaen Paragliding.  Hastighetsrekorder i 

punkt 3.5 og 3.6 må ikke deklareres utover kravene til deklarasjon av oppgavens bane. 

3. Norske rekorder med paraglider 
Følgende kategorier anerkjennes med norgesrekord i paragliding.I de nedenfor nevnte 

kategorier anerkjennes også beste kvinne og beste tur fløyet med tandem paraglider. 

3.1. Fridistanse 
Distansen mellom to punkter på en sporlogg som er lengst fra hverandre. 

3.2. Deklarert mål 
Fra deklarert startpunkt til sluttpunkt hvor hvert punkt har en radius på 400 meter. 

3.3. Deklarert Tur/Retur 

Fra deklarert start-/sluttpunkt via et vendepunkt tilbake tilstart-/sluttpunkt hvor hvert 
punkt har en radius på 400 meter. 

3.4. Deklarert FAI-trekant 

Fra deklarert start-/sluttpunkt via 2 vendepunkter tilbake til start-/sluttpunkt hvor 

ingen av sidene er mindre enn 28% av oppgavens distanse, og hvert punkt har en radius 
på 400 meter. 

3.5. Hastighetsrekord for FAI-trekant 
Hastighetsrekord gis ved deklarert FAI-trekant som har større eller lik horisontal 
utstrekning som de nedenfor nevnte distanser. Hastighetsrekorden er en 
gjennomsnittshastighet, hvor kortest mulig distanse2 for den bane som er satt divideres 

                                                        
1 Både opptrekk og bakkestart. En distansetur må ikke avsluttes i Norge, så lenge start for rekordforsøket 

er i Norge. 

2 ”Kortest mulig distanse" regner tid benyttet fra radiusen av vendepunktet. Eks. en tur/retur på 50 km, 

gir da en bane på 49,2 km. Hvis det medgår 2 t 15 min gir dette 49,2/2,25 = 22 km/t (avrundet opp) i 



på medgått tid. Tid og distanse for flyging til og fra banen medregnes ikke. En 

hastighetsrekord med større utstrekning enn de nedenfor nevnte kategorier erstatter 
kun rekorden for den første lavere strekningskategori (eks. en hastighetsrekord tatt på 
en FAI-trekant på 78 km skal måles mot tidligere rekord for FAI-trekant 75 km): 

3.5.1. FAI Trekant 25 km 

3.5.2. FAI-trekant 50 km  

3.5.3. FAI-trekant 75 km 

3.5.4. FAI-trekant 100 km 

3.5.5. FAI-trekant 125 km 

3.5.6. En FAI-trekant med horisontal utstrekning utover 125 km gir rekord for 
faktisk gjennomført hastighet ut fra lengden på den aktuelle triangel.  

3.6. Hastighetsrekord for Tur/Retur 
Hastighetsrekord gis ved deklarert tur/retur som har større eller lik utstrekning som de 
nedenfor nevnte distanser. Hastighetsrekorden er en gjennomsnittshastighet, hvor 
kortest mulig distanse3 for den bane som er satt divideres på medgått tid. Tid og 

distanse for flyging til og fra banen medregnes ikke. En hastighetsrekord med større 

utstrekning enn de nedenfor nevnte kategorier erstatter kun rekorden for den første 

lavere strekningskategori (eks. en hastigheten over en tur/retur på 54 km skal måles 

mot tidligere rekord for T/R 50 km).  

3.6.1. T/R 25 km 

3.6.2. T/R 50 km  

3.6.3. T/R 75 km 

3.6.4. T/R 100 km 

3.6.5. T/R 125 km 

3.6.6. En tur/retur med horisontal utstrekning utover 125 km tur/retur gir 

rekord for faktisk gjennomført hastighet ut fra lengden på den aktuelle 
oppgave. 

4. Godkjenning av rekorder 

4.1. Krav til norgesrekorder 
Et gjennomført rekordforsøk som ønskes godkjent som ny norgesrekord må være i 

samsvar med de krav som fremkommer i regelverket for Distanseligaen og 

                                                                                                                                                                             
snitthastighet. Turen vil bli godkjent som en 50 km FAI hastighetsrekord, dvs. distansen fra senter av 

sirklene.  

3 Se fotnote 2. 



Fridistanseligaen paragliding slik de til enhver tid gjelder.4  Hvis medlem i FDL/DL skjer 

dette ved innleggelse av turen i FDL/DL på flightlog.org og hvor man skriver at det ble 
gjennomført et rekordforsøk. .  

4.2. Innsending av gjennomført rekordforsøk 
Etter et gjennomført rekordforsøk må piloten sende en melding til administrator i 
Distanseligaen eller Fridistanseligaen Paragliding og opplyse om det gjennomførte 
rekordforsøket. Nødvendig dokumentasjon som GPS-sporlogg skal vedlegges. 5 

4.3. Godkjenning, underkjenning av rekordforsøk 
Administratori Distanseligaen og/eller Fridistanseligaen Paragliding kontrollerer 
innmeldte rekordforsøk, og godkjenner eller underkjenne denne. Ved tvil om gyldighet 

av turen skal administrator forespørre de andre valgte administratorene. En innmeldt 

rekord som ikke er i samsvar med punkt 4.1 skal underkjennes. Piloten skal få tilsendt 
en kort redegjørelse hvis rekordforsøket underkjennes. 

Når en ny rekord godkjennes publiseres dette av KKPGxc. KKPGxc vedlikeholder en 
oversikt over gjeldende og tidligere norgesrekorder.  

4.4. Klage over underkjent eller godkjent norgesrekord 
Punkt 8 i regelverket for Distanseligaen og Fridistanseligaen paragliding gjelder 
tilsvarende så langt det passer og om ikke annet fremkommer nedenfor. 

Alle medlemmer i HP/NLF har klagerett på en godkjent rekord. Klagefristen er 60 dager 

fra rekorden ble publisert av KKPGxc.  

5. Revisjon og ikrafttredelse 
Regelverket trer i kraft straks. 

Styret godkjenner i eget vedtak turer som allerede er fløyet som gjeldende 

norgesrekorder etter punkt 3 ved regelverkets ikraftredelse.  

Regelverket kan endres av styret i HP/NLF.  KKPGxc og Administratorene i DL/FDL skal 
høres hva gjelder forslag til endringer. Vedtak om endringer i regelverket trer i kraft 
først påfølgende år.  

 

 

 

 

 

                                                        
4 Dette gjelder blant annet krav om flyging i lovlig luftrom og krav til kontinuerlig GPS-sporlogg som 

dokumentasjon 

5 Hvis medlem i FDL/DL skjer dette ved innleggelse av turen i FDL/DL på flightlog.org og hvor piloter 

noterer under turen hvilket rekordforsøk som er gjennomført. 


