Stibner Memorial
Solna MSK och SMOS inbjuder härmed till Stibner Memorial, öppet riksmästerskap för friflygande
skalamodeller.
Plats: Fedingshults flygfält, Skånes Fagerhult.
Tidpunkt: lördag 27/6, samling på fältet kl 11 för registering och skalabedömning.
Reservdag: söndag 28/6.
Efter skalabedömning på fältet samlas vi för sedvanlig sen lunch/tidig middag i Åsa Stibners stuga,
därefter inväntar vi traditionsenligt svaga vindar och solsken för flygmomentet.
Schemat kan komma att ändras beroende på vädret.
För er som beställt en byggsats för WW1 Massstart förra året så har de äntligen skickas ut med
posten nu i vår! Svår balsabrist har fördröjt detta i ca ett år.
Samma erbjudande kvarstår i år för nytillkomna deltagare. Om du anmäler dig innan 15/5 så får du
en byggsats för WW1 Massstart med posten!
Du väljer antingen Fokker D.VII eller Sopwith 1 1/2 Strutter, de är av typen "short kit", dvs ritning
med laserskurna spryglar, spant osv. Lister, propeller mm skaffar du själv. Till tävlingen kommer det
dessutom finnas några Bristol Fighter till salu.
Anmälan till Lars Tolkstam; lars.tolkstam@gmail.com, innan 15/5 om du vill ha en byggsats, dock
senast 20/6 för planering av mängden mat.
Startavgift; 220 kr, obegränsat antal klasser. (Vi har en kostnad för hyra av fältet som vi måste få
täckning för)
Matkostnad 240 kr, vg meddela ev allergier.
I skrivande stund är vi inte säkra på läget med Corona viruset men vi hoppas att det lättat till
sommaren. Som vanligt gäller att de personer som är i riskgruppen ska följa rekommendationer från
Folkhälsomyndigheten.
Klasser: Gummi, annan framdrivningskälla och segelskala, dessutom en rafflade WW1 massstart!
Regler enl SMOS hemsida.
Reger för Masstart;
Förebilder mellan 1914 och 1920, högst 50 cm spännvidd och gummimotor, ingen skalabedömning,
men modellen ska i allt väsentligt likna sin förebild.
Fem starter med samma gummimotor, En förare och mekaniker per modell. Sist ner i de fem
gemensamma starterna totalt sett är vinnare och kammar hem mest poäng inför kommande
medaljutdelningar!
Välkommna till ännu en omgång av sommarens höjdpunkt!
/Lars Tolkstam 070-54 94 380

