
Velkommen til Klubmesterskab lørdag 8-9- 2018.  

Vi møder Kl. 9.00 til morgenmad, som klubben giver, og briefing er Kl. 10.00.  

Der flyves med ejet fastvinge fly, og andet grej der skal benyttes bliver udleveret. Styrede bombelemme og o.l. må IKKE benyttes. 

1 
Tik – Tak 
 Flyv 2 min. 39 sek; Timer i sender ikke tilladt;  4  fly(evt. 3)  op ad gangen, der må distraheres af de øvrige deltagere. 

Tættest på = 10 point, næst tættest på  = 8 point, 3. tættest på = 6 point, 4. tættest på = 4 point, 5. tættest på = 2 point 

2 
Hangarskibs landing.  25 meter mellem pilot og skibets side. 

Præcisionslanding indenfor skibets afmærket område, 1 forsøg pr. deltager. 
Landing måles fra skibets agterlinie til spinder spids i cm. (En pløg isættes agterlinie) 

Tættest på = 10 point, næst tættest på  = 8 point, 3. tættest på = 6 point, 4. tættest på = 4 point, 5. tættest på = 2 point 

3 
Den sprøde …. 
Spis 2 kiks, fløjt de første 4 strofer af ”Der er et yndigt land”. IKKE tilladt at drikke. Start så og land når linjen er passeret 2. gang. 

Hurtigste = 10 point, næst hurtigste  = 8 point, 3. hurtigste = 6 point, 4. hurtigste = 4 point, 5. hurtigste = 2 point 

4 
Langstrup  Limboen. 25 meter mellem pilot og limbo set fra siden. 
Høj overligger 2 meter = 2 point, Mellem 1,5 meter = 5 point, Lav 1 meter = 10 point.  
1 forsøg pr. højde, og jorden må ikke berøres. Ingen point hvis overliggeren klippes. Pointene adderes. 

1 forsøg pr. højde; ingen point hvis overliggeren klippes. Ved ens point flyves 1 m højde til der fejles. 

5 
Flamingo-ræs. 25 meter mellem pilot og siden af 1. flamingo. 

5 forsøg pr. deltager til at ramme de 3 pinde.  Hvis/når alle 3 pinde er ramt, skal der landes. 
Ved ens point, ny omgang flyves i et 1/2 min. til en vinder findes (disse omgange tæller ikke point) 

3 pinde ramt = 30 point,   2 pinde = 20 point,   1 pind = 10 point,   0 pinde = 0 point 

6 
Ægge præcisions bombning. 25 meter mellem pilot og startlinje. 

Der må kun benyttes udstyr leveret af klubben! Tape, bæger og æg, som monteres på flyet. 

1 æg pr. deltager og kun eet forsøg til at lette og smide sit æg og ramme centrum i cirkel. Flyet SKAL have forladt flyvepladsen. 

Tættest på = 10 point, næst tættest på  = 8 point, 3. tættest på = 6 point, 4. tættest på = 4 point, 5. tættest på = 2 point 

7 
Kolbøtte fabrikken 
Start - En cirkel – 3 Loop – Landing på tid. Hjælp til håndstart tilladt. Der skal flyves mindst en cirkel før loop må påbegyndes. 

Hurtigst tid = 10 point,   2. næst  = 8 point,   3. næst = 6 point,   4. næst = 4 point,   5. næst = 2 point 

 


