Inbjudan till Strängnäs Modellflygares IMAC 2018
Strängnäs Modellflygare inbjuder till IMAC tävling på Näsbyholms Modellflygfält den 4 – 5 augusti 2018.
Klasserna som kommer att flygas är Basic, Sportsman, Intermediate, Advanced, Unlimited och Freestyle.
Tävlingen är en sanktionerad tävling och ingår som deltävling i Svenska IMAC-cupen. Deltagande kräver
nationell tävlingslicens.
Flygfältet
Näsbyholms Modellflygfält ligger 5 km väster om Strängnäs och har tre gräsbanor i A-formation.
Banlängderna varierar från 90 - 150 meter och med en bredd på drygt 20 meter. Fältet är registrerat och
sökbart på Google Maps som "Näsbyholms Modellflygfält". Lat: 59.3722, Long: 16.9343
För närmare uppgifter och vägbeskrivning hänvisas till vår hemsida www.strangnasmodellflygare.se
Tider
Torsdag och fredag:
Lördag:
Söndag:

Fältet kommer att hållas öppet för fri träning mellan kl 09:00 - 21:00. Piloter som
önskar tillgång till fältet tidigare än så kontaktar tävlingsledaren för närmare info.
Tävlingen startar med briefing och licenskontroll kl 09:00. Grillen igång på kvällen.
Tävlingen fortsätter. Prisutdelning

Anmälan
Anmälan görs på www.mini-iac.se/node/64 senast den 13 juli. För accepterad efteranmälan uttages en extra
avgift om 100,Startavgift
Basic 320,- Sportsman, Intermediate, Advanced och Unlimited 370,- Freestyle 100,- Betalning görs till
Strängnäs Modellflygares plusgirokonto 421 1374-6 senast den 18 juli. Märk inbetalningen med IMAC och ditt
namn samt licensnummer.
Boende
Camping på fältet med egen husvagn/husbil/tält inklusive tillgång till torrdasset 'Villa Gasman' samt
begränsad tillgång till 240V hushållsel (ej för värme) från lokalt elverk fredag - söndag. Elverket stängs av
mellan midnatt och frukost. Begränsad tillgång av dricksvatten från dunkar finns. 200,- för hela tävlingen
betalas på plats. Medtag egen kabelrulle för anslutning till elverk.
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Servering
Serveringen kommer att vara igång dagtid med försäljning av kaffe och läsk med tillbehör. Vid lunchtid
kommer det att finnas Näsbyholmsburgare, grillkorv, läsk och lättöl mm till fashionabla priser. Betalning kan
ske kontant eller med Swish.
Grillen
Grillen håller vi tänd både på fredags- och lördagskvällen. Tag med vad ni vill grilla. Till lördagskvällen
kommer grillad fläskkarré med potatissallad samt läsk/lättöl att kunna förbeställas på plats för en kostnad om
100 kr.
Modellförvaring
Vi har två permanenta regnskydd om 4 x 13 meter. Vi sätter också upp ett tält vid grillen som till viss del kan
nyttjas.
Domare
Pilot Judging dvs vi hjälps alla åt med att både döma. För att vi ska kunna planera flygningarna MÅSTE ni
uppge vilka klasser ni kan döma i. Strängnäs Modellflygare håller med poängskrivare.
Tävlingsledare
Magnus Bernroth, tel: 073-866 72 14, e-post strangnasmodellflygare@email.com
Övrigt
Musik till Freestyleprogrammet skall vara i digitalt format på USB-sticka. CD, DVD eller Spotifylänkar kommer
vi inte att kunna hantera.
Frågor ställs till Magnus Bernroth, tel: 073-866 72 14, eller på e-post till strangnasmodellflygare@email.com

Välkomna

OBS: Ett villkor för att kunna genomföra tävlingen är att klubbens ansökan hos TS att bli
”godkänd förening” beviljas så att plan > 7kg och flyghöjder över 120 meter möjliggörs.

Sidan 2 av 2

