
Sölvesborgs modellflygklubb
bjuder in till 

Provapåtävling i Basic.

Tid: 2 maj 2015 0830-1700

Var: Sölvesborgs modellflygfält ”Vesan” GPS Lat N56.095741 LON E14.646610

Klasser: Enbart Basic. Ingen tävlingslicens behövs.

Startavgift: 200kr

Anmälan: webformulär på www.mini-iac.se eller via mail till guzzten@gmail.com

Sista anmälningsdag: 24 april. Anmälan och betalning på plats +50kr.

Betalning: Till bankgiro 188-2257 i förskott SENAST 27 APRIL. Skriv Basic och namn på 
inbetalningen. Återbetalas ej vid förhinder.
Ljud: (eller buller i andras öron) kommer vi att döma efter boken. Tre (3) eller mindre från 
majoritet av domarna och en åtgärd krävs innan nästa flygning. Tävlingsledaren kan även begära 
mätning av högljudda modeller. Våra lokala regler säger inte mycket, utan sunt bondförnuft gäller!

Flygområde: Vi har180 graders flygområde, med depån i ryggen. Detaljer tas på briefingen.

Huvudkontakt och tävlingsledning: Anders Hellsen guzzten@gmail.com
Domare: 2 rutinerade IMACflygare, annars kör vi ”pilotjudging”, där vi alla hjälps åt.
Tävlingslicens: Ingen licens behövs, alla är välkomna. Tävlingen ingår INTE i svenska cupen.

Preliminär tidsplanering: 0700-0830 ankomst, 0830-0900 Briefing, 0930~1200 Flygning, 1200-
1245 Lunch, 1245-1600 Flygning, 1630 prisutdelning

Övrigt : 
– Servering som erbjuder grillad korv, hamburgare, kaffe, läsk mm.
– Var och en ansvarar för sin egen radioutrustning, dvs. ingen sändarinlämning. För 35MHz 

gäller frekvensklämmor.
– Vi har ingen ström, vatten eller hangar.
– Flygsekvenser och regler finns på www.mini-iac.se.

Vägbeskrivning till fältet:
Norr ifrån på E22, sväng av i Pukavik (avfart 48), kör mot Norje och Ysane. Vid Ysane kyrka 
(innan du passerat den) svänger du höger, ner under motorvägen. Tag första grusvägen till höger (ca
75 meter efter tunneln).
Söder ifrån på E22, sväng av mot Hällevik (avfart 47), sväng första vägen vänster, mot Ysane. Just 
efter Ysane kyrka svänger du vänster, ner under motorvägen. Tag första grusvägen till höger (ca 75 
meter efter tunneln).

Även i samarbete med:
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mailto:guzzten@gmail.com
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