F3J VINTERFLYVNING d. 9-10 februar 2008
BULLETIN NR. 1. 2007.11.15
INDBYDELSE OG TILMELDING
Filosofien med vinterflyvning er vel at vi i den mørke tid mødes til et par dage med konkurrence og
socialt samvær under helt andre forhold end hvis det er sommer.
Derfor syntes jeg det er vigtigt at vi bor samlet på pladsen og ikke skal ud og køre for at overnatte
andet sted, vi kan dermed udnytte den tid vi er sammen maximalt.
Overnatning tilbydes at foregå i lejede 4 personers campingvogne med varme og det skal lige
bemærkes at den tid vi skal opholde os nævnte steder er ca. 2 x 6-7 timer, - i klubhuset er der
opholds-, toilet- og badefaciliteter.
Piloter der vil tage deres egen campingvogn med er meget velkommen til dette.
En kreds af medlemmer i Sønderjysk Flyveklub stiller sig til rådighed og servicerer os med mad,
kaffe, kage m.v. under konkurrencen.
De fleste ankommer nok i løbet af fredagen, der må flyves fra fredag kl.1200 hvor luftrummet åbnes
for os.
Fredag aften må hver selv sørge for mad, køkkenet i klubhuset er til fri afbenyttelse, der er også
mulighed for McDonalds og evt. pizza i Rødekro.
Skulle nogen have behov for at overnatte torsdag til fredag kan det lade sig gøre ved at kontakte
undertegnede.
Max. deltagerantal er sat til ca.30 piloter men vi tror ikke det bliver et problem.
Tilmelding skal ske senest 1. december og er du i tvivl med hensyn til deltagelse i nævnte weekend
foreslår jeg tilmelding og evt. framelding senest 20 januar.
Tilmelding må gerne ske holdvis af 4 piloter, men er ingen betingelse, skriv evt. hvem du gerne vil
flyve sammen med, nationale hold vil nok være mest praktisk, resten klarer vi.
Der flyves efter F3J reglerne, bortset fra at startmetoden er spil, med 150 meter til omløberen.
Der flyves 1 konkurrence lørdag, og 1 konkurrence om søndagen.
Program:
Fredag d. 8 febr.:
Fra kl. 12:00 : Pladsen er åben for flyvning
Hygge og socialt samvær.

Lørdag d. 9 febr.:
- 7:30 : Opmåling af bane
7:30 – 8:30 : Opsætning af spil
8:30 – 9:30 : Morgenmad og briefing
9:30 – ca. 13:00 : Flyvning

Ca. 13:00 – ca. 13:45 : Frokost (Rugbrød m. pålæg)
Ca. 13:45 - ?? Flyvning
Ca. 19:00 Aftensmad
Derefter hygge og socialt samvær.
Søndag d. 10 febr.:
7:00 – 8:00 : Opsætning af spil
8:00 – 9:00 : Morgenmad og briefing
9:00 – ca. 13:00 : Flyvning
Ca. 12:00 – ca. 12:45 : Frokost (Varm ret)
Ca. 12:45 - Flyvning , Der startes ingen ny runde op efter kl. 13:30.
Ca. 15:00 Præmieoverrækkelse

Evt. aflysning : Der flyves uanset antallet af tilmeldte piloter, men som også enhver modelflyver
ved kan vejret blive af en sådan karakter, at det er umuligt at flyve,
men samtidig er vejrudsigten også så pålidelig at der den 5. februar kan tages en afgørelse hvis der
er en ekstrem vejrsituation under opsejling og det vil selvfølgelig blive meddelt de tilmeldte piloter
omgående.
Der er 3 måder man kan deltage på.
DELTAGELSE 1
Deltager i konkurrencen - sover og spiser på pladsen.
Pris for deltagelse: 550,- Dkr. ( startgebyr 100,- Dkr., mad m.v. 250,- Dkr., overnatning 200,- Dkr.)
DELTAGELSE 2
Deltager i konkurrencen, - spiser med hele vejen igennem, - sover andet sted. (f.eks. i egen
campingvogn )
Pris for deltagelse, 350,- Dkr. ( startgebyr 100,- Dkr, mad m.v. 250,00 Dkr. )
DELTAGELSE 3
Deltager i konkurrencen - sover og spiser andet sted. ( F.eks. egen campingvogn )
Pris for deltagelse, 100,00 Dkr. (startgebyr)
Ved tilmelding skal således følgende oplyses.
Navn ……
Email adresse.
Evt. hold – med hvem.
Frekvens nr. på 35 Mhz - om man flyver Synthesizer. - eller 2,4 Ghz.
Deltagelse 1, 2 eller 3

Mad omfatter: ( de 250,00 dkr. )
Morgenmad lørdag
Frokost ( brød ) lørdag
Aftensmad lørdag
Morgenmad søndag
Frokost ( suppe ) søndag
Kaffe søndag eftermiddag.

Bulletin nr. 2 udsendes 15.12.2007. med liste over tilmeldte, til de tilmeldte og med evt. yderligere
oplysninger.
Vel mødt til VINTERFLYVNING F3J 2008
Keld Jensen
Tlf: +45 21674660
Kj6938@post.tele.dk
Cc: louise_jan@hansen.mail.dk

