Inbjudan till ”Ljungbyhedsträffen 2018” den 3-4 februari 2018

Hej segelflygvänner och övriga intresserade!
Normalt sett brukar vi träffas den sista helgen i januari. Omständigheter som vi inte råder
över ställer dock till det även 2018, varför vi ser oss nödsakade till att flytta vår tillställning
till ovannämnda datum. Även denna gång skall vi anlita Scandic Helsingborg Nord,
Florettgatan 41, Helsingborg. Vi använder det format som vi tidigare använt. Förutom
förbundsordföranden har vi lyckats engagera tre nya föredragshållare att delge oss sin
visdom.
Anmälan till konferensen sker till Peter Holm på adressen p.a.holm@tele2.se, på tel 040410889 eller 0736 853923. Betalning sker i förskott som vanligt till Höganäs Segelflygklubbs
plusgiro 10 63 18-9. Glöm inte att ange vem betalningen avser och vad Du betalar för.
Anmälan och betalning skall vara oss tillhanda senast den 19 januari 2018.
Kostnaden beror naturligtvis på hur mycket Du vill vara med om. Av nedanstående kan Du
räkna ut kostnaden om Du bara vill eller kan närvara under delar av konferensen. På
totalsumman skall läggas 300 kronor utgörande konferensavgiften.
Så här har vi tänkt oss kostnaderna:
Fredag 2/2 enkelrum inkl frukost

560:-

Dito dubbelrum

660:-

Lördags+söndagspaket där allt ingår exklusive konferensavgift
Enkelrum

1 620:-

Dubbelrum per person

1.390:-

Middag lördagkväll för de som inte övernattar, tvårätters

290:-

Dito, trerätters

370:-

Dagkonferenspaket exkl konferensavgift
Lördag inkl fm kaffe, lunch och em kaffe

385:-

Söndag, dito

385:-

Konferensavgift, oberoende av hur många dagar Du deltar

300:-

Du som kommer med bil måste gå till receptionen och hämta P-tillstånd,
annars kan det bli böter.

Program för Ljungbyhedsträffen 2-4 feb 2018

Fred 2-2
Efter kl 1600 Ankomst och fria aktiviteter

Lörd 3-2
0900-0945

Frukost

1000-1200

Segelflyget informerar

12-1300

Lunch

1300-1400

Flyga långt i Sverige

1400-1445

Framtidens Instrument

1445-1500

Kaffe

1500-1600

Hur många ggr kan man tävla ?

1600-1645

Att segelflyga i Argentina

1645-1900

Fria aktiviteter

1900

Middag

Robert Danewid

Jim Acketoft
Robert Danewid

Ulf Andersson
Torulf Wiberg

Sönd 4-2
0900-0945

Frukost

1000-1100

Nordsjællands SFK

Jens Trabolt

1100-1200

20 år med den gudomliga

LG-Bengtsson

1200-1300

Lunch

1300-1400

Brand och inbrott

Leif Nilsson

1400-1500

Världens största segelflygklubb

Robert Danewid

