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Midnattsolsträffen närmar sig....

Nu är det inte länge kvar innan det är dags träffas i Älvsbyn då MIDNATTSOLSTRÄFFEN går av stapeln!
Har du inte anmält att du avser delta, som funktionär, utställare eller flygare, så är det hög tid att göra det nu... det kommer alltid
dimpa in eftersläntare om vädret är bra, men det underlättar massor för oss arrangörer om du anmäler i tid att du kommer.
Anmälan till: midnattsolstraffen@hotmail.com

Programmet för helgen ser du nedan, men att ha i åtanke är att det kan ändras om vädret sviker oss nån dag.

- Tält med mat o dryck kommer finnas inom området hela träffen.
- Fyrhjuling (fast lina) och en hydraulvinsch kommer stå uppställd på fältet och vinscha både singelpiloter och tandem,
releasehöjd beräknas till ca300m.
- Passa på att besiktiga din Paramotor under träffen, kontakta Pär Johansson 070-6831955
- Fre-Sön 09.00-16.00 Utställning och mingel på fältet.
- Fre-Sön 24h Fri motorflygning (restriktioner kommer finnas på anslagstavla)

TORSDAG
12.00-13.00 Välkomstmöte/information på Flygfältet
18.00 - Guidad flygning Älvsbyn - PITEÅ samt Älvsbyn - BODEN.
19.00 - &rdquo;After Flight&rdquo;
FREDAG
08.00-12.00 Aktiviteter på PM-fältet (Slalom, prickland, balansering etc)
17.00-18.30 MAX antal skärmar i luften Routeflyg över Älvsbyn
OBS! 19.00- 01.00 Pubkväll på KAC. Buffe serveras till 23.00
LÖRDAG
12.00-15.00 Förevisning Autogyro, FIB, Trike
18.00 - Guidad flygning Älvsbyn - PITEÅ samt Älvsbyn - BODEN.
SÖNDAG
11.00 Prisutdelning på flygfältet samt summering av träffen.

Självklart får de som vill stanna och flyga med oss även efter träffen.
Vid dåligt väder har KAC massor av aktiviteter att pyssla med: paintball, downhill etc.

VÄLKOMMEN TILL NORRLAND OCH FLYGA MED OSS! FRIFLYGARE SOM PARAMOTORPILOT.
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