
 
 
 
 
 
 

Helsingborgs Modellflygklubb inbjuder härmed till   
IMAC 2021 öppen tävling i Helsingborg 
 
 
När: 11-12 september. 
 
Var: Helsingborgs Modellflygklubb, Österleden 101, Helsingborg. GPS Lat N 56° 3_ 6_ Lon E 12° 45_ 45_ 
Tillfart enbart via Långebergavägen som enklast nås om man tar avfart Helsingborgs Östra från E6/E20. 
 
Klasser: Basic, Sportsman, Intermediate, Advanced, Unlimited samt Freestyle 
 
Sportsligt: Detta är finalen i 2021 IMAC Cup Sverige. Glöm ej att nationell tävlingslicens och även drönaroperatörs ID 
krävs. ID ska vara markerat även på modellen. 
 
Startavgifter : Basic – 320kr, Sportsman, Intermediate, Advanced, Unlimited – 370kr, Freestyle – 100kr 
 
Anmälan: Webformulär på www.mini-iac-se 
 
Sista anmälningsdag: Fredag 21 augusti, därefter tillkommer efteranmälningsavgift. 
  
Sista betalningsdag: Onsdag 25 augusti, därefter tillkommer efteranmälningsavgift. 
 
Efteranmälningsavgift: Debiteras med 100kr vid anmälan efter sista anmälningsdag alt betalning efter sista 
betalningsdag. 
 
Betalning: Till Helsingborgs Modellflygklubb bankgiro 5560-9952 eller Swish 123 609 61 84, ange ”IMAC” och från 
vem betalningen kommer – anmälan giltig först efter mottagen betalning. Anmälningsavgiften återbetalas inte vid ev 
förhinder. 
 
Ljud kommer vi att döma efter boken. Tre (3) eller mindre från majoritet av domarna och en åtgärd krävs innan nästa 
flygning. Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att påtala upplevt hög ljudnivå och begära åtgärd och/eller ljudmätning 
även om det inte tilldelats låga ljudpoäng enligt ovan! 
Våra lokala regler föreskriver 91dB(A) uppmätt på 3m avstånd 30cm över marken. 
 

Flygområde : Vi har två zoner med flygförbud – dessa måste ovillkorligen respekteras. En varning kan passera men får 

vi påminna samma pilot en andra gång så är det bara att gå ner och landa. Vi kommer att flyga i en zon med ca 160° 

vinkel (precis som tidigare år), utmarkerad med koner på marken. Ta hjälp av er läsare att hålla er inom zonen ! Detta 

gäller naturligtvis även under träningsflygning, 

Träningsflygning 

Det går bra att träningsflyga IMAC på fältet dagarna innan tävlingen mellan 07:00 på morgonen till 19:00 på kvällen.  

Samma regler och tankesätt gällande ljudnivå gäller såklart även under träningsflygning. 

Efter 19:00 fram till 22:00 är det fortfarande tillåtet att flyga på vårt fält men på grund av omtanke om våra grannar så 

begränsar vi denna tid till rekreationsflygning med eldrivna modeller och icke-IMAC-tävlingsmodeller, oavsett drivkälla.  

Detta gäller även lördag kväll. 

 

http://www.mini-iac.se/kalender


 

 
Huvudkontakt evenemang: Mikael Jönsson, mikael@lansett.se 
 
Tävlingsledare : Pontus Claesson, 0725-206638 
 
Domare : ’Pilot judging’, dvs vi hjälps alla åt med att både döma och skriva. 
 
Preliminär tidsplanering : Briefing lördag kl. 08:30 – flygning fram till ca 17:30 lördag. Söndag flygning 08:30 –14:00. 
Prisutdelning ca 14:30. 
 
Boende på fältet:  
Vi har en väl tilltagen yta för uppställning av husvagnar och tält. Tillgång till el, vatten och dusch. 
Kostnader: 
Husvagn/husbil: 200kr/ekipage fredag till söndag, extra dagar 150:- per övernattning. 
Tält: 100kr/tält fredag till söndag, extra dagar 100:- per övernattning. 
El ingår i alla boendeformer. 
 
Övrigt / Covid-19: 
- Vår kiosk kommer att erbjuda dricka, glass och godis under tävlingsdagarna, även grillad korv och hamburgare runt 
lunchtid båda dagarna. 
- Vänligen kom ej till tävlingen om ni får Covid-19 symptom. 
- Vår Blå Bod är denna tävling endast sekretariat, inget boende eller annan vistelse i detta begränsade utrymme. 
- Plåthangar tillgänglig för modellförvaring, vid behov sätter vi upp ett tält också (vingar av gäller först) 
- Boende i Helsingborg: inga direkta rekommendationer kan ges men beläggningen på prisvärda boenden bör vara låg 
så här sent på säsongen.  

 
www.mini-iac.se              www.hmfk.se 
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