Inbjudan till Älmhults IMAC 2019
Älmhults RC-Klubb inbjuder till IMAC tävling på Möcklanda flygfält (GPS 56.573218,
14.168028)
den 11–12 Maj 2019.
Klasserna som kommer att flygas är Basic, Sportsman, Intermediate, Advanced, Unlimited
och Freestyle. Okända program i Sportsman, Intermediate, Advanced och Unlimited. Vi
flyger på ett fullskala gräsfält som är 600x80m, en kortklippt modellbana finns som är ca
200x30m.

Vägbeskrivning. Möcklanda flygfält ligger mellan väg 23 och väg 600 i norra delen av
Älmhult.
Kommer ni Norrifrån tag av E4 i Ljungby och kör mot Liatorp. I Liatorp, tag höger mot
Älmhult på väg 600 och följ skyltning till fältet.
Kommer ni söderifrån tag av E4 i Traryd och kör väg 120 mot Älmhult. Kör Norrut genom
Älmhult Centrum och tag väg 600 och följ skyltning. Kommer ni väg 23 tag av Norra infarten
mot Möckeln samt tag vänster väg 600 mot Älmhult.
Tidsplanering.
Torsdag. Ankomst under kvällen
Fredag. Fri träning samt registrering under kvällen för de som kommit
Lördag. Registrering fram till 08.00. Tävlingen börjar med briefing kl. 08.00.
Söndag. Tävlingen fortsätter och prisutdelning.
Anmälan. Görs senast den fredag 19/4 här på websidan http://www.mini-iac.se/node/21
Efteranmälan kostar 100:- extra.
Startavgift. Basic 320:- Sportsman 370:- Intermediate 370:- Advanced 370:- Unlimited 370:Freestyle 100:OBS!! Förskottsbetalning till Plusgiro 4861277-4, märk inbetalning med IMAC samt namn
(betalningsmottagare Älmhults RC-Klubb senast 24/4).
Tävlingslicens: Tävlingen är en sanktionerad tävling och ingår som deltävling i svenska IMAC
cupen. Deltagande kräver nationell tävlingslicens.

Boende Camping på fältet Husvagn/Husbil/tält inklusive kylskåpsel (ingen värme) 250:- för
hela helgen. Sova i klubbstugan 150:- för hela helgen. (först till kvarn) Boendet ska betalas i
samband med anmälan. Det finns begränsad tillgång till dricksvatten och toalett.
Servering kommer att hållas öppen och erbjuda kaffe, kaka, bulle, läsk. Vid lunchtid kommer
det att finnas hamburgare eller korv med bröd.
Grillkväll. På lördag kväll tänder grillen och ni tar med det ni vill grilla eller så beställer vi
något gemensamt under dagen.
Modellförvaring. Vi ska försöka ha tillgång till plats i hangarerna för nattförvaring och
eventuella regnuppehåll. Annars tält.

Tävlingsledare. Tobias Sjögren mobil: 0705328797
Domare. Pilot Judging d.v.s. Alla hjälps åt med att döma.
ÄRC Klubbmedlemmar skriver. Piloter reserv.
Frågor ställs till:
Tobias på mail tobias.jetflyg@gmail.com eller på mobil 0705328797
eller Åke Juhlin mobil 0705507047 eller på mail akejuhlin20@gmail.com.

Alla är hjärtligt välkomna

