
 

 

LINFLYG- & RC- & MOTOR- OLDTIMERTRÄFF lördag 6:e juni i Kungsbacka! 
Vi börjar kl 10.  Hur länge vi håller på beror på intresset och vädret, men minst till kl 
14 - kanske till sena kvällen. 
 
Detta år vill vi gärna se RC-flygare med sina imponerande vackra oldtimers. Såväl 
klassiska RC-modeller som RC-assisterade gamla F-modeller.  Även 
motorintresserade kan finna stort nöje att deltaga. Vem tar med en linbil vi kan få 
titta på? 
 
Alla är välkomna till denna nostalgi/oldtimer träff på Inlagsfältet i södra Kungsbacka. 
Alltså även du som inte har någon anknytning till just modellflyg! 
Något särskilt program är inte fastställt, men givetvis kommer vi att försöka hålla 
något i luften hela tiden. Har du en gammal linkärra eller en motor du gärna vill ha 
igång så är detta rätta tillfället!  Vi kommer att ha såväl Fox-soppa med 5% 
Nitrometan och 28% ricinolja som dieselsoppa för såväl kullagarade som glidlagrade 
motorer. 
Förra året försökte vi starta en PULSJET - men så blev det inte. Men tanken är 
fortfarande högaktuell!  Vi har ju södra stambanan med X-2000-tåg precis vid fältets 
kant, och det vore intressant att höra vad som väsnas värst... 
 
Vi bjuder på Kaffe och Bulle som vanligt. För tillresande OT-RC-flygare så kommer 
även en grill att  lägga medhavda charketurier på att finns. 
 
Har du frågor om var man man köper lack, siden etc kan du få många fina tips på 
träffen.  
 
Ta med dina gamla rariteter! 
 
Vad gör vi ifall det blir skitväder? Jo - om vi inte flyger ändå, så håller vi oss inomhus 
och kanske kör några dieslar för att få den rätta inomhusatmosfären! 
 
 
Vägbeskrivning, se denna sida där du även kan se aktuellt väder på vårt fält 
 http://uiviewweb.aprsfl.net/find.cgi?call=SM6PGP-2   
 
 se även Kungsbacka MFKs hemsida http://www.kungsbackamodellflygklubb.se/ 
 
Om du tittar efter den blå pricken märkt "WX" så har du också fått fältets position. Vi 
har vår klubblokal på baksidan av "Tragisk MC". 
 
 
Hjärtligt välkomna! 
 
Alf Eskilsson tel 0300-77766, SMOS linflyggren & Kungsbacka MFK linsektion 
 
PS. Linflygarna i Kungsbacka MFK träffas vid 16.30-tiden nästan alla tisdagar året 
om, och 29/8 kan du se äkta STUNTFLYG hela dagen på den klasisska tävlingen 
Västkustträffen.  DS 


