KSAK Motorflygförbund
i samarbete med Eslöv Flygklubb inbjuder till

SM i Precisionsflyg och CFFK
på
Eslövs flygplats ESME
Onsdag – lördag 12 – 15 augusti 2020
(Ankomstdag onsdag 12 augusti och reservdag söndag 16 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, minst 5 deltagare.
För tävlingen gäller FAI/GACs regler för precisionsflyg ”2020 Edition”
med tillägg av, Tävlingsregler för Nationella tävlingar i Precisionsflyg edition 2018
och Tävlingsregler för Nationella tävlingar i Civil Flygfemkamp edition 2014 alla
regler hittar du på https://ksak.se/tavlingar/tavlingsregler/
Logi (förläggning) OBSERVERA att du själv svarar för bokning.
Nordvästra Skånes flygklubb. Kontakta Jan-Erik Persson 070-2502619 jep@europe.com
Distans ca 80 km med bil, 32 nm med flyg.
Brink Hotell. 0413-17700 info@brinkhotell.se
Bil eller gångväg 2,9 km.
Enkelrum 750:-/natt inkl. frukost. Dubbelrum 950:-/natt inkl. frukost
Använd bokningskod: Eslövs FlygSM
Hotel Stensson. 0413-554433 info@hotelstensson.se
Bil ca 2,8 km, gångväg 2,6 km.
Rabat 15% på ordinarie priser, boka då såhär:
• Gå in på hotellets egen sida: www.hotelstensson.com
• Gå in under fliken ”Boka”
• Under ”Har du en boknings/rabatt kod?” skriv in Er kod Flyg2020
• Tryck på dubbelpilen – Texten ”Bokningskoden är giltig och har tillämpats” kommer
inte detta meddelande fram har Ni en ogiltig kod
• Fyll i inchecknings och utcheckningsdatum och antal personer
• Tryck ”Sök”
• Om allt nu är rätt ska det komma fram ett antal rum där Ni har ett ordinarie pris överst
och ett rabatterat pris underst efter varje kategori.
• Välj rum, antal personer i rummet, scrolla längst ner, välj om Ni önskar garageplats
(120:-) eller plats utomhus (0:-)
• Fyll i alla Era uppgifter
• Glöm inte fylla i om Ni önskar tidig incheckning och/eller sen utcheckning, kostar
inget extra i samband bröllop om tillgänglighet finns.
• Bokningsförfrågan skickas och vi bekräftar

Camping
Kontakta flygklubben info@eslovsflygklubb.se
Förplägnad
Söder om flygfältet finns ett affärscentrum med Coop, Burger King, Subway,
McDonald’s, CirkleK m m. Restauranger i Eslöv 1,5 – 3 km.
I klubben finns fika och enklare rätter typ Gorbys, pajer etc i frysen.
Bensin
Hjelmco 91/96UL och 100LL. Betalning sker med kontokort.
CFFK
Information om platserna för de fysiska grenarna 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. Flera riksnavigationsbanor för träning finns
tillgängliga.
Anmälan
Anmälan görs på https://ksak.se/smanmalan/ eller länk på hemsidan senast 27 juli.
OBS! För att vara med på SM så skall du ha genomfört Ren Vinnare https://renvinnare.se/
Efter genomförd utbildning skickas en kopia på diplomet till hkan.carlsson@telia.com eller
att diplomets tas med till SM.
Anmälningsavgift
1050 kr För deltagande i Precisionsflyg SM.
+ 450 kr För att även delta i CFFK SM
Skall var betald senast 2 augusti till bg 5814-2654 ange SM Precisionsflyg vid betalning.
En förseningsavgift på 500 kr tas ut vid försenad anmälan eller betalning.
OBS! Anmälningsavgiften skall vara betald för att du skall få starta.
Ankomst
Senast 17.00 onsdagen den 12 augusti.
Transporter
Information om transporter meddelas i PM.
GPS loggning
För loggning av navigeringen är det tillåtet att förutom av FAI godkända loggerts,
använda de loggars som finns listade på https://ksak.se/tavlingar/tavlingsregler/
Information
Detaljerat PM sänds ut senast en vecka före tävlingen till de anmälda.
Frågor ang. kan ställas till Håkan Sjöberg sjoberg.oxie@telia.com
Frågor ang. tävlingen kan ställas till Håkan Carlsson.
E-mail: hkan.carlsson@telia.com

