
Skalabåttävling
Frösundavik 14 juni 2014

 
Välkomna till Linköpings Modell Båt Klubb och Skalabåtsamarbetet i Sverige, 
arrangerade skalabåttävling som kommer att genomföras vid SAS Huvudkontor i 
Frösundavik, Stockholm. Tävlingen är öppen för alla medlemmar som tillhör någon 
av klubbarna inom SIS.
 
Tävlingen arrangeras enligt SIS tävlingsreglemente med klasserna A, B, C, D och E. 
Om det finns någon modell med behov av modellbedömning i klasserna A, B, eller C 
så skall det uppges vid anmälan. Bedömningen kommer då att ske efter heat 2 och 
eventuella modellbedömningsdomare utses på plats. 
 
Bansträckningen kommer att bli enligt bifogad banskiss. Manöverprovet avslutas 
med kajtilläggning enligt tidigare modell. Utförligare information presenteras på 
förarmötet.
 

Plats blir dammen vid SAS Huvudkontor Frösundavik Stockholm, 
lördagen den 14 juni 2014

 
Vi har tillstånd att stå med bilar och husvagnar på den ”nedre norra” grusparkeringen.
I år är planen att fastighetsskötaren skriver ut några tillfälliga parkeringstillstånd, så 
att vi slipper diskussionerna med eventuella uppdykande parkeringsvakter.
Observera att det inte finns några bekvämlighetsinrättningar eller matservering i 
omedelbar närhet till tävlingsplatsen.
 
Preliminär tidplan, Lördag den 14 juni 2014
Registrering     09.00 -  09.45
Förarmöte   09.45 -  10.00
Heat 1   10.00 ~ 12.00
Lunchpaus ~12.00 ~ 13.00
Heat 2 ~13.00 ~ 15.00
Prisutdelning ~15.30
 
Pokaler för placering 1, 2 och 3 i samtliga klasser. Övriga placeringar får välja bland 
prylpriser. Diplom utdelas till samtliga deltagare. 
 
Anmälan med: 
Deltagarnamn, Klubb, Båtnamn, Klass, Modelldata, Frekvenser, Båtbredd och Längd
(eller Kajbredd).
Startavgift 80 kr per deltagande modell i klass A, B, C, E (seniorer)
Startavgift 50 kr per deltagande modell i klass D (junior)
 
Observera att p.g.a. semestrar och helger behöver vi anmälan senast 2 veckor 
innan.
 
Anmälan och upplysningar senast den 1 juni 2014 till:
Lennart Andersson,  tfn: 0142-508 86, mobil: 070-646 89 23, 
e-mail: lennart@lmbk.com

Hjärtligt välkomna
Linköpings Modell Båt Klubb och Skalabåtsamarbetet i Sverige
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