Inbjudan till Brännebrona IMAC 2021
Brännebrona Flygklubb inbjuder till IMAC tävling på Brännebrona flygplats den 19-20 Juni 2021
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 Unlimited kommer det att flygas det alternativa programmet.
http://mini-iac.se/files/_program/2021/2021_UnlimitedALT.pdf
Okända program i Sportsman, Intermediate, Advanced och Unlimited.
Vi flyger på ett fullskala gräsfält som är 650x80m, en kortklippt modellbana finns som är ca 175x20m.
Vägbeskrivning.
Brännebrona flygplats ligger längs E20 mellan Mariestad och Götene.
Kommer man norrifrån på E20så kör man förbi Mariestad och 20 km söder om Mariestad ligger
Brännebrona på vänster sida.
Kommer man söderifrån på E20 kör man förbi Götene och ca 12 km norr om Götene ligger
Brännebrona på höger sida.
Fältets koordinater är latitud 58.573230 och longitud 13.611066.
Tidsplanering.
Fredag.
Fältet öppet för fri träning under dagen fram till kl. 18:30
Lördag.
Tävlingen startar Briefing kl. 08:00. Lördag kväll gemensam grillkväll.
Söndag.
Tävlingen fortsätter och prisutdelning
Anmälan.
Görs senast den 29/5 här på websidan http://www.mini-iac.se/kalender
Efteranmälan kostar 100:- extra.
Startavgift.
Basic
320:Sportsman
370:Intermediate 370:Advanced
370:Unlimited
370:Freestyle
100:Efteranmälan (efter 29/5) kostar 100:- extra.

OBS!! betalning arrangören tillhanda senast 3/6 på bankgiro
130-5523, märk inbetalning med IMAC samt namn
(betalningsmottagare Brännebrona Flygklubb).

Boende
Camping på fältet
Husvagn inkl el
Husvagn/tält utan el

250:- för hela helgen.
100:- för hela helgen.

Boendet betalas på plats innan första start.
Det finns 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 kommer vi att ha ett samkväm för alla som vill delta. Då erbjuds grillkotlett,
potatissallad och grönsaker. Läsk och kaffe ingår också. Det facila priset för detta blir ca 100:-.
Meddela vid anmälan hur många som vill vara med.
Modellförvaring
Vi har tillgång till plats i hangarerna för nattförvaring och eventuella regnuppehåll.
Tävlingsledare
Ulf Svartén mob.070-5884587.
Domare
Pilot Judging dvs. vi hjälps alla åt med att både döma och skriva
Frågor ställs till.
Ulf Svartén på mail ulf.svarten@uw-elast.se eller på telefon 070-5884587.
Mikael Ingemarsson på mail mikael.ingemarson@flygas.se eller på telefon 070-8658501.

Alla är hjärtligt välkomna.

