
Halflyvning i Sønderborg 
Sønderborg Modelflyveklub vil gerne invitere dig/jer til indendørsflyvning i 

SFS – Hallen, Borgmester Andersens Vej 100, 6400 Sønderborg 

lørdag den 1. februar 2020 fra kl. 9:00 til kl.15:30. 

Program: 

09:00  Ankomst og kaffe – klargøring af hangar 

09:30 Velkomst, pilot-briefing herefter fri flyvning 

12:00 Frokost (hallen frigivet til boldspild, bilrace med mere) 

12:45    Fri flyvning 

15:00              Tak for i dag  - kaffe og kage 

Programmer er ikke mere fastlagt, end der er plads til ændringer og forbedringer       

Da vi er på udebane, bliver vi nødt til at bede om et startgebyr på 50kr.  

Startgebyret er inklusive kaffe i løbet af dagen og et stykke kage hen på eftermiddagen.¨ 

Man kan også vælge en all-inclusive pakke til kr. 100. 

Pakken indeholder startgebyr, 1 rundstykke med pålæg ved ankomst, kaffe i løbet af dagen, frokost (menu ikke 

fastlagt endnu, men f.eks. hånd- ostemadder, sandwiches, grov bagets med pålæg) og kage til afslutning. 

Vælges all-inclusive, er der bindende tilmelding senest den27. januar 2020. 

Der bedes forudbetalt startgebyr eller all-inclusive pakke til: 

-  konto i Sydbank : 8010-0001546929  

- eller Mobilepay: 42 83 60 80 

Drikkevarer ud over kaffe og postevand bedes alle selv medbringe – dvs ingen drikkevaresalg      

Medbragte madpakker er også velkomne. 

Med dette oplæg ønsker vi alle velkomne til en hyggelig dag i selskab med andre modelpiloter. 

- Også andre der ikke er til ”indensdørs”,  hilser vi velkomne til en snak, og der er kaffe på kanden. 

- Har man gode forslag til noget sjovt, modtages de gerne.  

- Ligger man inde med smålopper relateret til indendørsflyvning – så tag dem bare med til minimarked. 

- Der vil være en flyveleder, der sørger for, at alle (fastvingede, helikoptere, droner og hvad der elles findes) 

får plads og kommer godt hjem. 

- Det vil være fint med et vink, hvis man ønsker at deltage. 

 

Vel mødt  

Sønderborg Modelflyveklub 

Mail: smk6400@gmail.com 

Telefon: Hans Christian (formand) 21 79 24 70      ------     Henrik (kasserer) 42 83 60 80 
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