
RC-oldtimermeeting i Hultsfred

Hej alla RC-oldtimerflygare.

Nu i oktober är det dags. Jag pratade alldeles nyss med fältherren på Hultsfreds flygplats 
och vi är inbokade för att flyga RC-oldtimer helgen den 12-13 oktober. Vi har 2 dagar på 
oss. Det finns drygt 10 platser för övernattning i stationsbyggnaden för 100 kr natten för 
den som vill stanna över. Det finns också andra möjligheter för övernattning i Hultsfred Jag
räknar med att vi kör igång vid 10:00. 

Vägbeskrivning: Kommer du väg 40 från Eksjöhållet så ta vänster i första rondellen i 
Hultsfred mot Vimmerby, efter en liten bit ser du en vägskylt till vänster med "Flygplats". 
Kommer du söderifrån Målillahållet så kör rakt fram i ovanstående rondell och sen enligt 
ovan. Kommer du från Vimmerbyhållet så är det bara att hålla utkik efter skylt till höger 
mot flygfältet. 

Pilotavgift 150:- (ändrat!) oavsett hur många modeller. 

För vidare information, kontakta Bengt Åhman: epost: bengt.ahman56@telia.com eller tel. 
0733-244227. 

De här ska bli kul att flyga på detta fält. Välkomna! 

Uppdatering 2019-09-11

Hej RC-flygare!
Idag har jag varit nere på Hultsfredsfältet o träffat Fältherren Evert Oskarsson. För den 
som önskar så finns det möjligheter att komma redan på fredag kväll och övernatta, finns 
ett begränsat antal sängplatser i stationsbyggnaden. Där finns också möjligheter att laga 
käk, köpa färdigrätter, koka kaffe m.m. Toalett o dusch finns också här. Går bra att ställa 
upp ev. husvagn eller husbil i närheten. 

För att veta när ni kommer och hur ni räknar med att bo så vill jag ha anmälan snarast. Det
finns ju möjlighet till boende i Hultsfred. 

Jag måste ändra pilotavgiften till 150/pilot oavsett antal modeller pga av ett litet 
missförstånd. Avgiften för boendet är 100/natt + ev. inköp av maträtter, korv, dricka, kaffe 
bullar m.m. Denna betalning görs på plats till Fältherren på swisch eller kontant. Likaså 
pilotavgiften görs på plats till mig direkt också kontant eller på swisch. Anmälan snarast till 
Bengt Åhman på tel. 0733-244227, gärna SMS eller epost: bengt.ahman56@telia.com Är 
vädret med oss kommer det att bli kanonfint. 

Välkomna!
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