Inbjudan till Hässleholms Mfk IMAC tävling år 2020.
Hässleholms modellflygklubb bjuder in till årets första IMAC tävling. Den kommer att
genomföras på Vankiva modell- och skärmflygfält den 1:a och 2:a augusti. Vi kommer att
flyga på ett klippt gräsfält som är 300m x 100m, omgivet av majsfält på två sidor.
Vi kommer att försöka genomföra tävlingen på ett så säkert sätt som möjligt, i dessa
Corona tider. Alla måste hjälpas åt med handhygien och distansering under hela tävlingen.
Handsprit kommer att finnas utplacerad inom tävlingsområdet. Ni som har symtom,
stanna hemma för allas bästa!
Klasserna som kommer att flygas är Basic, Sportsman, Intermediate, Advanced, Unlimited
och Freestyle. Målsättningen är att flyga 6 kända och 1 okänd sekvens i alla klasser, samt två
omgångar Freestyle. Detta kan komma att anpassas till deltagarantal och väder.
Under två dagar direkt före tävlingen, så hålls även ett IMAC träningsläger på fältet. Agenda
enligt nedan. För mer info, se separat inbjudan på IMAC hemsida.
Vägbeskrivning. Vankiva fältet ligger strax norr om Hässleholm. Nordväst om rondellerna
där väg 21 och väg 117 korsar varandra. Se vägbeskrivning på Hässleholms Mfk hemsida.
https://idrottonline.se/HassleholmsMFK-Flygsport/faltet/vagbeskrivning

Tidsplanering.
Onsdag 29/7. Dag 1 för IMAC träningsläger, fokus på svårflugna och svårbedömda manövrar.
Torsdag 30/7. Dag 2 för IMAC träningsläger, fokus på årets tävlingsprogram.
Fredag 31/7. Fri träning från kl. 09.00 fram till kl. 20.00, samt registrering.
Lördag 1/8.

Registrering fram till kl. 08.00. Tävlingen börjar med briefing kl. 08.00.

Söndag 2/8.

Tävlingen fortsätter okända program och avslutas med prisutdelning ca kl 15.00.

Anmälan. Görs senast den 11/7 på IMAC hemsida.
Startavgift. Basic 320: -, Sportsman, Intermediate, Advanced, samt Unlimited 370: - Freestyle 100: Efteranmälan kostar 100: - extra.
OBS!! Förskottsbetalning till Swedbank 8313-9, 524 329 253-8 senast den 15/7, märk inbetalning med
IMAC samt namn (betalningsmottagare Hässleholms Mfk).

Tävlingslicens: Tävlingen är en sanktionerad tävling och ingår som deltävling i Svenska IMACcupen. OBS. Deltagande kräver nationell tävlingslicens. Har ni inte detta kan tävlingen bli
ogiltigförklarad.

Boende. Möjlighet till camping finns på fältet för husvagn/husbil/tält inklusive kylskåpsel (ingen
värme) 200: - för hela helgen. I närområdet finns dessutom flera B&B samt hotell. Det kan dock vara
oklart, hur dessa håller öppet pga Covid-19 smittan. Det finns endast begränsad tillgång till
dricksvatten och toalett på fältet.

Servering. För att begränsa risken för spridning av Covid-19 virus, så kommer vi endast att
tillhandahålla begränsad servering av fika. Ingen mat kommer att serveras. I stället så håller vi grillen
varm från lunch, så att var och en kan grilla egen medhavd mat. I närområdet finns även
hamburgerrestauranger, pizzerior och andra matställen. Vi kommer dock att ha någon form av
begränsad servering samt läsk och vatten till försäljning.

Grillkväll. På lördag kväll tänder vi åter grillen och var och en tar med det ni vill grilla. Här är det
extra viktigt med noggrann handhygien och distansering.

Modellförvaring. Vi kommer under träningslägret och under hela tävlingen, att ha tillgång till plats
under tak (6 x 8 m) för nattförvaring och för eventuella regnuppehåll.

Domare/skrivare. Pilot judging d.v.s. alla hjälps åt med att döma och även att skriva.
Tävlingsledare. Mattias Lindgren, mobil: 08-658 80 42. Arrangemangsansvarig är Jörgen Svensson.
Kontaktpersoner. Jörgen Svensson, 070-26 46 744 (rc_jorgen@hotmail.com) samt Roland Fransson
0730-45 05 51 (rolandfransson56@gmail.com).

Välkomna till Hässleholms Mfk Vankivafält, på IMAC träningsläger och till årets första
IMAC tävling.

