Modellflygskolan
Arrangeras av Kungsbacka Modellflygklubb

Modellflyg är en stimulerande hobby för både killar och tjejer i åldern 10 till
100 år

Freddan flyger inomhus i Aranäshallen med sin Multiplex Extra 330

Stefan flyger med Diamond 90 El-turbin vid vårt flygfält i Kungsbacka

Vänd

Pilot för en dag eller för resten av livet…
Kungsbacka Modellflygklubb (KMFK) ger dig möjlighet att vara pilot och lära dig konsten
att själv flyga ett modellflygplan. Du kan vara pilot för en dag eller delta i vår
Modellflygskola och få eget ”Flygcertifikat”.
 Öppet-hus Flygdagar
KMFK arrangerar, i samarbete med Kungsbacka kommun, öppet-hus flygdagar
under skollov och vid andra tillfällen. Flygningen sker i olika idrottshallar runt om i
kommunen. Här får du, tillsammans med våra flyglärare, prova att själv flyga med
modellflygplan. Vi flyger med ”Dubbelkommando” vilket innebär att flygläraren kan
ta över flygningen om det håller på att gå snett.
 Kan själv…
Vi kommer ha flygtillfällen med specialutbildning för er som vill ta nästa steg i att bli
en självständig pilot. Våra flyglärare lär dig bli en säker och bra pilot. Du lär dig att
själv starta, flyga och landa. Vi har även en flygsimulator i vårt klubbhus.
 Medlem i KMFK
Vill du fortsätta med modellflyg så är det lämpligt att du blir medlem i Kungsbacka
Modellflygklubb. Som medlem får du flyga på vårt fina flygfält, Inlanda, som ligger
på Inlag i Kungsbacka. Du får även vara med att flyga på alla våra
inomhusflygtillfällen som vi har varje vecka i Idrottshallar. Medlemsavgiften är
400:-/år ( till 20 års ålder), 800:- för vuxen.
 Eget flygplan
Vill du skaffa dig ett eget flygplan med tillhörande radiostyrning, så hjälper vi till med
detta. Vi har bra tips på lämpliga modeller och ordnar specialpriser på flygpaket.
 Bygga eget modellplan
Vill du bygga ditt eget flygplan, så hjälper vi dig med detta.
 Eget ”Flygcertifikat”
När du blivit en duktig pilot så kan du få ta eget ”Flygcertifikat”.
Du ska klara olika manövrar och ha kunskap i flygsäkerhet mm.
När du klarat ”Uppflygningen” så får du ”Flygcertifikat-diplom” och behörigheten
införd på ditt medlemskort.
Kontaktpersoner
Stefan Lindevy T. 0723-916337, djwengan@gmail.com (ansvarig för flygskolan)
Anders Johansson T. 0708-595451, anders.johansson@kungsbackamodellflygklubb.se
(ordförande)
Hemsida: kungsbackamodellflygklubb.se

