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Datum: 31/5 - 3/6

Plats: Älvsbyn med omnejd.

Kom upp och upplev känslan att flyga i midnattssol med oss. Vi kommer att ägna oss åt diverse aktiviteter t.ex. dagsturer
längs Piteå älv, flygning över Bodens fästningar, fly high & PM-orientering kommer vi också ordna under helgen.

Glidflygarna och Piteå Flygklubb inbjuder till en helg fylld med flygäventyr för alla PM-piloter och friflygare, nybörjare som
erfarna. Kom och upplev känslan att flyga i midnattssol med oss. Vi kommer att ägna oss åt diverse aktiviteter tex dagsturer
längs Piteå älv, flygning över Bodens fästningar, fly high & PM-orientering kommer vi också ordna under helgen.

För de "motorlösa" skärmflygarna kommer det under 2 av dagarna finnas möjlighet till vinschning, finns även möjligt för den
oinvigde att följa med på en tandem-tur med någon av instruktörerna på plats.

Flysports har redan meddelat att de kommer upp och kör en demo/uppvisning av sina 2 Autogyro och F.I.B ("Flygande
båt"), därför är även Trike och UL välkomna till ett FLY IN samtidigt.

Redan i nuläget har vi ca 30st PM piloter som anmält intresse, plus ett flertal piloter från Finland. Så vi hoppas att så många
skärmflygskolor/återförsäljare som möjligt har intresse av att komma och delta och visa vad de har att erbjuda. Även fler
uppvisningsekipage är välkomna. Meddela oss via mejl om ni avser delta i denna träff (namn,flygklubb och licensgrad) så vi
har möjlighet att planera aktiviteter etc.

Boende bokas i god tid då det finns begränsat med platser. Vi rekommenderar följande:
- Nyfors Camping. Stugor från 2bäddar till hotellrum. (Ligger 5-10 minuter från träffens centrum) För bokning: 0705408847 Rune Vesterlund

- Älvsby segelflygklubb. Stugor, husvagn och tältplats. För bokning Hans Björkman 0929-57077 Mob: 070-675 93 93

För mer info eller frågor, sänd ett mejl till midnattsolstraffen@hotmail.com så svarar vi så gott vi kan. Eller kontakta Lars
Markstedt på tel: 070-2825400

Lite länkar om Älvsbyn: www.alvsbyn.se www.kanisactioncenter.se

Väl mött! // Midnattssolsträffen
http://www.glidflygarna.se
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