
 
 
Inbjudan till Borlänge IMAC 2020 
 
RFK Viggen inbjuder till IMAC tävling på vårt modellflygfält i Rommehed den 27-28 Juni 2020. 
 
Tävlingen är en sanktionerad tävling och ingår som deltävling i Svenska IMAC-cupen. 
Deltagande kräver nationell tävlingslicens. 
 
Klasserna som kommer att flygas är Basic, Sportsman, Intermediate, Advanced, Unlimited och 
Freestyle. I klasserna Intermediate, Advanced och Unlimited kommer de alternativa programmen att 
flygas. http://www.mini-iac.se/node/106 
Vi flyger på ett gräsfält som är 150x65m. Fältet ligger inom kontrollzonen till Dala Airport så flygning 
får endast ske inom sektorn när den är öppen.  
 
Vägbeskrivning 
RFK Viggen ligger mittemot Dala Airports trafikledartorn. 
Från Sala eller Borlänge åker man riksväg 70 och svänger av vid trafikplats Smedjebacksvägen. Åk 
därefter mot Smedjebacken/Romme alpin. Sväng vänster mot Långsjöbadet. Fältet kommer att synas 
på vänster sida när ni har passerat segelflygfältet. GPS koordinater longitud 60.4231 latitud 15.4956 
decimalgrader WGS84. 
 
Tidsplanering 
Fredag Fältet öppet för fri träning från 13:00 fram till kl. 18:30 
Lördag  Tävlingen startar Briefing kl. 08:00. Lördag kväll gemensam middag för de som vill 
Söndag  Tävlingen fortsätter och prisutdelning 
 
Anmälan 
Görs senast den 6/6 här på websidan http://www.mini-iac.se/node/21 
 
Startavgift 
Basic 320:- 
Sportsman 370:- 
Intermediate 370:- 
Advanced 370:- 
Unlimited 370:- 
Freestyle 100:- (kommer att köras om mini-iac håller med ljudanläggning) 
Efteranmälan (efter 6/6) kostar 100:- extra. 
 

OBS!! betalning arrangören tillhanda senast 9/6 på plusgiro 
281153-7, märk inbetalning med IMAC samt namn 
(betalningsmottagare RFK Viggen). 
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Boende 
I anslutning till fältet 
Husvagn utan el 100:- för hela helgen. 
Vi har tyvärr ingen möjlighet att förse husvagnar med elektricitet. All övernattning måste ske utanför 
staketet enligt Dala Airports regler. 
 
Boendet betalas på plats innan första start 
Det finns tillgång till dricksvatten från dunk och utedass. 
 
Servering  
kommer att hållas öppen och erbjuda kaffe och läsk med tilltugg. 
Vid lunchtid kommer det att finnas mat. Betalning via swish eller kontanter. 
 
Gemensam middag 
På lördag kväll kommer vi att erbjuda middag för de som så önskar. Exakt vad det blir och till vilket 
pris återkommer vi om närmare tävlingen antingen via en uppdaterad inbjudan eller på forumet. 
 
Modellförvaring 
Vi har tillgång till tält, garage och altan för en del modeller vid eventuella regnuppehåll.  
 
Övrigt 
Det finns ett laddhus i depån med både 230V och 12V (max 40A) för laddning av modeller. 
En barnvänlig badsjö finns på gångavstånd från fältet. 

 
 
Tävlingsledare 
Thomas Raidma 070-373 52 03. 
 
Domare 
Pilot Judging dvs. vi hjälps alla åt med att både döma och skriva. 
 
Frågor ställs till 
Anders Jonsson på mail anders@baggbo.net eller på telefon 070-566 28 05 eller 
Thomas Raidma på mail thomas.raidma@telia.com eller på telefon 070-373 52 03. 
 

Alla är hjärtligt välkomna 
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