
 

Inbjudan till Ripa modellflygfält IMAC 10-11 augusti 2019 

Ripa Modellflygklubb inbjuder till IMAC tävling på Ripa Modellflygfält den 10-11 augusti 2019. 

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.  

Ripa Modellflygfält ligger 10 km söder om Kristianstad. Fältet ligger väst-östlig riktning, med en 

gräsbana som är 230 meter lång, 30 meter bred, tvärbana 90 meter lång 30 m. bred. 

Motocrossklubben som gränsar till modellflygfältet, är normalt öppen för sommarträning, men har 
efter förfrågan välvilligt stängt hela motocrossbanan för all träning under helgen.   
Hitta till fältet:  https://www.ripamfk.com/besoka-faltet/vagvisare 

Tider                                                                                                                                                      
Fältet kommer att hållas öppet för fri träning fredag mellan kl. 09:00 - 21:00.                                             

Piloter som önskar tillgång till fält och camping tidigare än så, kontaktar tävlingsledaren för 

närmare info. Lördag: Tävlingen startar med briefing och licenskontroll kl. 08:00 

Anmälan 

Anmälan görs på www.mini-iac.se/node/64 senast den 20 juli. För accepterad efteranmälan eller 
inbetalning efter sista inbetalningsdag, uttages en extra avgift om 100,-  
  

Startavgift                                                                                                                                              

Basic 320,-  Sportsman, Intermediate, Advanced och Unlimited 370,- Freestyle 100,-  Betalning 

görs till Ripa Modellflygklubbs plusgirokonto 5933-0290 senast den 23 juli. 

 Märk inbetalningen med IMAC och ditt namn samt licensnummer.  

https://www.ripamfk.com/besoka-faltet/vagvisare


Camping på fältet med egen 

husvagn/husbil/tält                                            
Fältet har 50 campingplatser med                       

begränsat uttag av el för laddning,             

kylskåp, Tv. Pris 120 kr per dygn 

 Tält exkl el. 80 kr dygn 

Klubbstuga med pentry 

Sanitetsbyggnad  med wc och dusch i 

anslutning till campingen 

 

Kiosk                                                                                                                                                   

I Depåstugan kommer kiosken att vara öppen dagtid med försäljning av kaffe, kakor, glass, läsk 

m.m..  Från lunchtid kommer det att finnas Hamburgare, Grillkorv, till humana priser.              

Betalning kan ske kontant eller med Swish.  

 

Pergola med grillplats        

                                                                                 

Grillen håller vi tänd både på fredags- 

och lördagskvällen.  

Ta med vad ni vill grilla. 

Gemensam (samordnad) beställning av 

mat för utkörning till Ripa från Åhus kan 

ordnas.  

 

Modellförvaring                                                                                                                                            

Klubben har en pergolahangar med väggar av pressening 4 x12 meter, en 20 fots container, samt 

utrymme nattetid i laddningsrum/sekretariat.  

Domare                                                                                                                                                                       

Pilot Judging dvs vi hjälps alla åt med att döma och skriva. För att vi ska kunna planera 

flygningarna MÅSTE ni uppge vilka klasser ni kan döma i.  

Tävlingsledare                                                                                                                                                        

Mattias Lindgren, tel: 0725-174080 , mattias.lindgren78@gmail.com    

Övrigt                                                                                                                                                                                       

Musik till Freestyleprogrammet skall vara i digitalt format på USB-sticka. CD, DVD eller Spotify 

länkar kommer vi inte att kunna hantera.  

Frågor                                                                                                                                                                            

Ang. tävlingen ställs till Mattias Lindgren tel. 0725-174080   mattias.lindgren78@gmail.com                                              

Frågor med anknytning till Ripa Mats Erlandsson tel. 0705 -350202  mats.erlandsson@telia.com 

Välkomna till Ripa! 



 


