
 
 
 
 
 
 

 
Helsingborgs Modellflygklubb inbjuder härmed till   
IMAC final tävling 2017 i Helsingborg 
 
 
När : 8-10 September 2017 
 
Var: Helsingborgs Modellflygklubb, Österleden 101, Helsingborg. GPS Lat N 56° 3_ 6_ Lon E 12° 45_ 45_ 
 

 
 
Klasser : Basic, Sportsman, Intermediate, Advanced, Unlimited samt Freestyle 
 
Startavgifter : Basic – 320kr, Sportsman, Intermediate, Advanced, Unlimited – 370kr, Freestyle – 100kr 
 
Anmälan: Webformulär på www.mini-iac-se 
 
Sista anmälningsdag: Fredagen 18 Augusti – därefter tillkommer efteranmälningsavgift 
  
Sista betalningsdag: Onsdagen 23 Augusti – därefter tillkommer efteranmälningsavgift 
 
Efteranmälningsavgift: Debiteras med 100kr vid anmälan efter sista anmälningsdag alt betalning efter sista 
betalningsdag. 
 
Betalning: Till Helsingborgs Modellflygklubb bankgiro 5560-9952, ange från vem betalningen kommer  – anmälan giltig 
först efter mottagen betalning. Anmälningsavgiften återbetalas inte vid ev förhinder. 
 
Ljud (eller buller i andras öron) kommer vi att döma efter boken. Tre (3) eller mindre från majoritet av domarna och en 
åtgärd krävs innan nästa flygning. Tävlingsledaren kan även begära mätning av högljudda modeller. Våra lokala regler 
säger 91dB(A) på 3m avstånd 30cm över marken. 
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Flygområde : Vi har två zoner med flygförbud – dessa måste ovillkorligen respekteras. En varning kan passera men får 
vi påminna samma pilot en andra gång så är det bara att gå ner och landa. Vi kommer att flyga i en zon med ca 160° 
vinkel (precis som tidigare år), utmarkerad med koner på marken. Ta hjälp av er läsare att hålla er inom zonen ! Detta 
gäller naturligtvis även under träningsflygning. 
 

 
 
Huvudkontakt evenemang: Mikael Jönsson, mikael@lansett.se 
 
Tävlingsledare : Pontus Claesson 
 
Domare : ’Pilot judging’, dvs vi hjälps alla åt med att både döma och skriva. 
 
Tävlingslicens: Tävlingen är en sanktionerad tävling och ingår i svenska IMAC cupen. Deltagande kräver nationell 
tävlingslicens. 
 
Preliminär tidsplanering : Briefing fredag kl. 08:00 – flygning fram till ca 18:00 (fredag-lördag) . Söndag flygning 08:00 
–14:00. Prisutdelning ca 14:30. 
 
Boende : Vi har en väl tilltagen yta för uppställning av husvagnar och tält. Tillgång till el, vatten 
och dusch. Kostnad för husvagn (200kr per ekipage), tält (100kr per tält) och boende i stuga/boden (100kr per person).  
El ingår för alla boendeformer med begränsningen ingen el-värme. Kan också förskottsbetalas till bankgiro. 
 
Gemensam middag: Anordnas på lördagkvällen. Mer info kommer i tävlingstråden på www.mini-iac.se 
 
Övrigt : 
- Servering som erbjuder grillad korv, hamburgare, kaffe, läsk mm. 
- Tält och garage tillgängliga som hangarer (vingar måste plockas av så att alla få plats). 
- Var och en ansvarar för sin egen radioutrustning, dvs. ingen sändarinlämning. För 35MHz gäller frekvensklämmor. 
- För medföljande familj finns mycket att göra, som t.ex Väla köpcentrum med 180 olika butiker, båtarna till Helsingör 
eller Ven, Sofiero, stränderna mm. 
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