
Höstflygning på Östgötaslätten

Välkomna att flyga på Jakob Olais ägor. Det finns plats för både Oldtimerfriflyg och
Oldtimer RC. Fältet är ca 1000x1200 m med vallodling, som han planerar skörda i början
av oktober. Det är ingen regelrätt tävling, utan vi träffas och flyger för att ha roligt och
prova ett nytt fält. Friflygare tävlar alla i samma klass. Vi provar också förslag från
årsmötet med förkortad linlängd i S-klasserna och förkortad motortid i F-klasserna.
Detta för att jämna ut flygtiden mellan klasserna och minska antalet Fly-Off vid korta
maxtider.

Friflyg
 •75 m lina i S-klasserna
 •Kortare motortid i F-klasserna

o F klassisk 20 s
o F Nostalgi 10s

 •Maxtid 120 s

Oldtimer RC Motor och Segel
Ordinarie regler. Ingen landningsbana. Segelflygarna måste ha med egen lina.

Sekretariat
Vi har ett mycket begränsat sekretariat, så ni tävlande sköter det mesta. Tidtagning får
ni hjälpas åt med och vi har inga startkort, utan var och en fyller i sin tid på
anslagstavlan. Det finns tre tavlor: Friflyg, OT RC motor och OT RC Segel.

Säkerhet
För att flyga ska man ha en ansvarsförsäkring. Det är viktig både för oss som flyger och
egendomen där vi är. Är man med i RCFF har man en sådan oberoende var man flyger.
SMFF:s gäller på godkända fält eller om klubbens styrelse beslutat om ett tillfälligt fält
någonstans. Jag håller på att bearbeta min klubb för att skaffa ett sådant beslut. Flera
hemförsäkringar har också ett ansvarsskydd, men kontrollera vad som gäller för din.
Länsförsäkringar har inskrivet att försäkringen gäller modellflygplan.

Tid och plats
Hos Jakob Olai Marås gård Vikingstad, ca 2 mil väster om Linköping. Fältet ligger delvis
inom Malmens CTR, så jag håller på att undersöka möjligheten att få tillstånd. Normalt
är luftrummet stängt lördagar för modellflyg.
Datum: lördag 20 oktober
Samling 10:30 Ingen periodindelning. Ev Fly-off 15:30

Vägbeskrivning
Sväng av från E4 vid trafikplats Mantorp mot Skänninge väg 206. Efter ca 200 m sväng
höger mot Västerlösa. Vid fyrvägskorset i Västerlösa sväng vänster. Tag sedan första
vänster in på ladugårdsplanen.
Koordinater
WGS 84 58°25'20.7"N 15°19'37.6"E,
SWEREF99 TM (nord, öst)6475788, 519107

Startvgift
100:-/deltagare. Detta för att täcka omkostnader. Ev. överskott går till SMOS.
Obegränsat antal modeller. Kontant eller Swish på plats.



Ingen föranmälan, men det är bra om ni hör av er innan, så att vi kan meddela om det
hela måste ställas in. Detta meddelas också på hemsidan i Gästboken om något sker
sent. Annars i kalendern. Se efter innan ni åker.

Kontakt
Lars Karlsson 070 7652236  eller 0493-12236, Epost lars.049312236@telia.com


