
MFK Sländan bjuder in till Final i Lilla Friflyg Cupen och SMOS Hösttävling

För att få till en final i cupen utgår Höstmaxen som var planerad till första deltävling 2019 och istället kör vi 
Finalen på det datumet. Samtidigt hålls också SMOS Hösttävling.

Vi vill försöka ha tävlingen på Vara slätten, där det inte är lika mycket skog som runt fältet i Gendalen. Året 
har varit annorlunda och svårt för landets bönder, så för att vara på vallen måste den tas av en gång till. 
Vägarna är för smala för att parkera bilar längs med dem, så vi har fått lov att parkera hemma hos Thorvald 
Ahlberg i Staka. Ni får vara bereda på att ni inte kan flyga bredvid bilarna utan måste gå en bit. Vädret kan vi 
inte bestämma över, men vi kan även vara i Gendalen om det skulle behövas. För att underlätta för oss får ni 
gärna anmäla er, ni är välkomna även om ni inte anmäler er men då kan vi inte kontakta er om vi skulle vara 
tvungna att ändra något i arrangemanget.

Vägbeskrivning
E20 mellan Vara och Skara.
Trafikplats Jung, ta av mot Jung.
I Jung ta av mot Lidköping(höger och direkt efter vänster).
I Saleby efter 30 skyltarna, ta av höger mot Synnerby.
Efter att passerat Lidan, kör rakt fram, in på Tveta vägen.
Följ sedan skyltning och parkera hos Thorvald Ahlberg.

Plats: Saleby (Staka) GPS kordinater; WGS 84 decimal (lat, lon) 58.381705, 13.186104.
Datum: Lördagen den 6:e Oktober, reservdag Söndagen den 7:e Oktober.
Tid: Samling kl 10.00.
Tävlingstid: 10:30 - 15:30, därefter eventuell fly-off.

Klasser: F1G/H/J, P-30, HKG, KPG, F1A-2, F1B-2, F1C-2, F1S
Tre starter per klass utom i HKG/KPG där 5 bästa av 8 räknas. Ingen periodindelning. 
Startavgift: Seniorer 100 kr oavsett antalet klasser, juniorer 0 kr.

SMOS: Samtliga klasser. Två starter per klass utan periodindelning. 
Startavgift: 100 kr oavsett antalet klasser/modeller.

Kontakt: Martin Larsson 0322-617877, 0709-347573.
Anmälan: 2018-10-01 via mail till med namn, SWE-nr, klasser, klubb och mobilnummer.
För SMOS Hösttävling namn, modell och mobilnummer.
E-mail: martin.l@mbox302.tele2.se 

Final i Lilla Friflyg Cupen 
6:e Oktober 2018 – Saleby
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