
Två heta tips för 2008 
på Gotland – idrottens Ö

Helirauk
Kom till Gotland på denna unika he-
likopterträff. Här får du möjlighet att 
se massor med helikoptrar från hela 
Sverige flyga både sansat och med 
näst intill omöjliga manövrar. Några 
av Sveriges bästa piloter kommer att 
närvara och du kommer att få se r/c 
helikoptrar i alla möjliga storlekar, 
från någon decimeter till runt 2 meter. 
Har du dessutom en helikopter du inte 
har fått i luften lovar arrangörerna att 
göra sitt bästa för att hjälpa din he-
likopter till väders. Det kommer att 
finnas hamburgare och fika så långt 
det räcker till alla hungriga och sugna 
besökare och piloter, varmt välkomna 
till en riktig höjdare i sommar.
För mer information kontakta lap-
pen@gmfk.se
Resan bokar du på 0771-22 33 50 el-
ler specialresor@destinationgotland.
se Glöm inte att uppge evenemang 
Helirauk.

IMAC
Gotlands Modellflygklubb inbjuder 
till IMAC-tävling på klubbens mo-
dellflygfält ”Vurphajd” den 26-27 
juli. Gotland är fyllt med aktiviteter 
på sommaren, så ta med familjen och 
vännerna till en underbar vistelse på 
ön. Klasserna som kommer att fly-
gas är Basic, Sportsman, Interme-
diate och Freestyle. Okända program 
i Sportsman och Intermediate. Vi fly-
ger på ett gräsfält som är 200x30 me-
ter. Du erbjuds plats i tälthangarer för 
nattförvaring och eventuella uppehåll 
orsakade av regn. Servering erbjuder 
fika, korv, läsk och annat. Vid lunch-
tid kommer det att finnas Hamburgare 
eller korv med bröd. På lördagskväl-
len kommer vi att ha samkväm för 
alla som vill deltaga.
 Genom ett unikt samarbete med 
Destination Gotland som driver färje-
trafiken till Gotland så kan vi erbjuda 
alla IMAC deltagare med familjer ett 
kraftigt rabatterat färjepris. Ta chan-
sen och spendera ett par extra dagar 
och njut av allt Gotland har att erbju-
da mitt i högsommaren.
Anmälan görs senast den 12/7 till 
Niklas Nyroth på 0707-95 40 02 eller 
niklas.nyroth@gotlandica.se

Gotland är ett mycket populärt resmål 
på sommaren, för att med säkerhet 
få en plats på färja och eventuellt 
campingstuga etc, så rekommenderar 
vi att ni bokar så snart som möjligt.
Redan i mars kan det vara svårt att 
hitta plats på färjan vissa helger i 

2008 genomförs två stora arrangemang på Gotland 
för oss modellflygsintresserade. Det första är Heli-
rauk som äger rum 17-18 maj, det andra är en av 
fem deltävlingar i IMAC i Sverige 
som avgörs 26-27 juli. Eftersom 
att Gotlands modellflygklubb är 
med i Idrottens Ö (ett sammarbe-
te mellan det lokala idrottsförbun-
det och föreningar på ön) finns kraftiga rabatter för 
oss och våra anhöriga/vänner att utnyttja. Det finns 
mer än modellflygning att se på Gotland…

juli. När ni skall boka resan ringer 
ni 0771-22 33 50 eller e-postar till 
specialresor@destinationgotland.se 
Glöm inte att uppge evenemang 
GMFK-IMAC. För turlista och mer 
information se Destination Gotlands 
hemsida, destinationgotland.se

Välkomna till Gotland. 
Förmånliga resepaket hittar du på 
www.destinationgotland.se/idrottenso

Kombinera din semester 
med din hobby. Har du 
frågor kring sommarens 
höjdarevenemang på 
Gotland, kontakta Anders 
Nordén: 0708-49 90 50.

Bokning och mer information hittar du på  
www.destinationgotland.se/idrottenso


