
                                                                            
   

 

KSAK Motorflygförbund 

i samarbete med Linköpings flygklubb inbjuder till  

SM i Precisionsflyg och CFFK 

på 

Linköpings/SAAB ESSL 

Fredagen – lördag 25 – 26 augusti 2017 OBS! datumet 

(Ankomstdag torsdag 24 augusti och reservdag söndag 27 augusti) 

 

Tävlingen omfattar senior- och juniorklasser, dels individuellt dels lagmästerskap i 

Precisionsflyg, särskilt pris delas ut till bäste oldboy och bäste debutant.  

Samt Civil Flygfemkamp, CFFK, för de deltagare som så önskar. 

För tävlingen gäller FAI/GACs regler för precisionsflyg ”2017 Edition” 

med tillägg av, Tävlingsregeler för Nationella tävlingar i Precisionsflyg edition 2016 

och Tävlingsregler för Nationella tävlingar i Civil Flygfemkamp edition 2014 alla 

regler hittar du på http://ksak.se/tavlingar/tavlingsregler/   

 

Logi (förläggning):  

Du själv svarar för bokning. 

 

 

Bensin: 

Hjelmko 100LL och 91/96 finns på fältet. 

Betalning: Visa / MC.  

 

CFFK 

Plats för fys. grenar meddelas i PM 

 

Träning 

Om ni önskar träna i terrängen eller på fältet dagarna före tävlingen så föreligger inga 

hinder så länge lokala föreskrifter följs. Nav.bana för träning finns tillgänglig  

någon tidigare Safari navar.  

 

Anmälan 

Anmälan görs på http://ksak.se/smanmalan/ eller länk på hemsidan senast 15 juli. 

 

Anmälningsavgift 

700 kr För deltagande i Precisionsflyg SM. 

+ 200 kr För att även delta i CFFK SM  

Skall var betald senast 31 juli till pg 645 88 11-4 ange SM Precisionsflyg vid betalning. 

 

En förseningsavgift på 300 kr tas ut vid försenad anmälan eller betalning. 

OBS! Anmälningsavgiften skall vara betald för att du skall få starta. 

http://ksak.se/tavlingar/tavlingsregler/
http://ksak.se/anmalan_sm/


 

Ankomst 

Senast 18.00 torsdagen den 24 augusti.  

 

Transporter 

Transport mellan boendet och flygfältet ordnas torsdag – söndag 

 

Invigning/tävlingsbriefing 

Sker torsdagen 24 augusti kl 19.00 på Flygklubben. 

 

Avslutningsbankett 

Prisutdelnings- och avslutningsbankett kommer att hållas på Fältet 

 

Information 

Detaljerat PM sänds ut senast en vecka före tävlingen till de anmälda. 

Frågor ang. tävlingen kan ställas till Håkan Carlsson. 

E-mail: hkan.carlsson@telia.com 

Eller Tävlingsledare Ingemar Olsson 

Tel: 070 262 49 19 

E-mail: ingemarolsson47@hotmail.com 

 

Flygplan 

Om du av någon anledning måste byta flygplan efter anmälan, meddela då det till: 

hkan.carlsson@telia.com och  ingemarolsson47@hotmail.com så att det nya 

flygplanet kommer med på listan över de startavgift befriad flygplanen. 

 

GPS loggning 

För loggning av navigeringen är det tillåtet att förutom av FAI godkända loggers, 

använda de loggers som finns på http://ksak.se/tavlingar/tavlingsregler/ 
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