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Inbjudan till SM i segelflygning
18-metersklass | 20-metersklass | Klubbklass
3 – 10 juli 2021
Feringe Segelflygklubb

Plats

Feringe Flygfält

Tider
•
•
•
•
•
•

1 juni, sista anmälningsdag för betalning av
ordinarie anmälningsavgift
1-2 juli, inofficiell träning
2 juli, incheckning 15.00 - 21.00
3 juli, incheckning 07.30 – 08.30
3 - 10 juli, tävlingsdagar med briefing 10.00
10 juli, sista tävlingsdag, prisutdelning och
evt. avslutningsfest

Tävlingsklasser och regler

Tävlingsregler och koefficienter enligt SHB artikel
för respektive klass:
•
18-meters, SHB730
•
20-meters, SHB730 och SHB711
•
Klubbklass, SHB731 och SHB711
Lokala föreskrifter tillkommer och publiceras
senast 1 maj 2021. Hantering av Covid-19, regler
och åtgärder för att förebygga och undvika
smittspridning kommer även utarbetas som egen
bilaga och uppdateras löpande.

Avgifter
•

•
•
•
•

Anmälningsavgift: 2500 SEK (juniorer <25år:
1500 SEK). Anmälan och inbetalning av
avgift efter 1 juni debiteras med 1000 SEK
extra. Vid eventuellt inställd tävling p.g.a.
Covid-19 kommer anmälningsavgifter
givetvis återbetalas.
Bogsering: 500 SEK/start (med reservation
för ändringar beroende på bränslepriser).
SLG: 50 SEK/start.
Hämtlag hela veckan: 1200 SEK.
Camping på Feringe hela veckan: 400 SEK
per tält/husvagn/husbil.

Boende & restaurang

Feringe SFK erbjuder campingmöjligheter med
WC, dusch och bastu för de som vill ha med sig
tält, husbil eller husvagn. Vi har ett antal rum för
övernattning och klubben kan förmedla boende
för den som önskar. Det finns även hotell och
vandrarhem i Ljungby och Lagan. Under SM
planeras det för försäljning (avhämtning) av
frukostpaket varje morgon och försäljning av
smörgåsar/baguetter, färdigmat och fika under
dagarna. Detaljerad info kring boende etc. med
hänsyn till Covid-19 kommer publiceras i bilaga
till lokala föreskrifter.

Anmälan

Anmälan görs via tävlingens hemsida:
https://idrottonline.se/FeringeSFKFlygsport/SM2021/anmalantillsm
Din anmälan är bekräftad när du betalat in
anmälningsavgiften till PlusGiro 471681-7. I
meddelandefältet önskar vi att du skriver ”SM”
och anger pilotens för- och efternamn.
Bankkonto: Feringe Segelflygklubb
c/o Björn Wahlberg
Storgatan 9
S-341 43 Ljungby, Sweden
IBAN: SE6795000099602604716817
Bank: Nordea
BIC: NDEASESS

Varmt välkomna till SM 2021 i Feringe!

Hämthjälp

Har du inget eget lag kan du köpa hämtning
från Feringe SFK. Meddela tävlingsledningen
senast sista anmälningsdatum om du önskar
köpa hämtlag.
Tel: 0705-24 99 19

Gunnar Axelsson, tävlingsledare
Tel: +46730621953
E-mail: gaxelsson@hotmail.com

