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Så var årets upplaga av MIDNATTSOLSTRÄFFEN till sin ända&hellip;. Vi summerar helgen med stålande sol, massor av flyg
och möten med nya och gamla vänner.

Fly High mästare 2007 med sina 2100meter blev allas våran egen Peter Backman.
1&rsquo;a pris och vinnaren i vårat paramotor-jippo blev den samme Peter Backman.
2&rsquo;a pris gick till Älvsbyn och en av sveriges yngsta paramotorpiloter Aaron Björk.
3&rsquo;e pris vann en &rdquo;snubbe&rdquo; från södra delen av vårt land, stjärninstruktören Micke Undmark från RedOut.
Stor applåd och GRATTIS till alla vinnare!! Vårda pokalerna väl ;)

Vinschverksamheten under träffen var hyfsat lyckad&hellip;lite otur med vindriktning gjorde att vi inte fick så många drag
under fredag och lördag men totalt 29st drag under helgen både tandem och singel får vi vara rätt så nöjda med ändå =)

49 piloter från hela norden deltog i träffen, plus en hel del nyfiket folk från allmänheten kring Älvsbyn. En hel del intresse
anmälningar fick närvarande skola ta emot och vi hoppas att till nästa år att få se några av dessa flyga för egen maskin på träffen
Varmt välkomna till skärmflygsporten!!

KAC serverade lunch och fika på träffområdet. På fredag kväll serverades en riktigt högklassig buffé ute på Kanis Action
Center&hellip; över 30pers åt och alla var riktigt nöjd över kvalitén på maten. Tackar och bockar för det och hoppas ni ställer upp
nästa år igen! =)

SSFF&rsquo;s styrelse fanns på plats med ordf Cullberg i spetsen =) Ett par piloter från styrelsen tog även en titt på Älvsbyn
med omnejd från ovan och många nya intryck fick de med sig hem efter flyg i Midnattsol&hellip;fast vi undrar just hur det
gick att sova då mörkret lyste med sin frånvaro dygnet runt ;) Vi hade även ett givande möte med styrelsen där många idéer och
funderingar kom upp på ytan, kvalitetssäkring av kurser var ett av samtalsämnena etc.

På kvällarna hördes trubadurmusik från ett par tältkåtor uppställda på området och enligt uppgift kommer detta bli ett stående ins
Midnattsolsträffen i framtiden&hellip;lite mer officiellt då istället för slutet sällskap lovar vi ;)
Framåt småtimmarna när solen steg allt högre på himlen tystnade musik och prat, för att några timmar senare åter så sakteliga b
vakna till liv och ännu en dag med klarblå himmel och strålande sol väntade våra glada piloter.
Vi vill tacka alla som var med och gjorde MIDNATTSOLSTRÄFFEN 2007 till en minnesvärd träff och hoppas på återseende
2008.

TACK FÖR I ÅR!!
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