INVITASJON TIL
BODØ AIRSHOW 2012.
Salten Mikroflyklubb har den glede å invitere dere til Bodø Airshow 2012.
Vår klubbs intensjoner er å kunne få presentere et representativt utvalg av mikrofly til våre antatt 20 000
besøkende. Bodø Airshow går av stabelen 16. og 17. juni i år og blir et skikkelig flystevne med et spennende og
variert program. ( http://bodoairshow.no/)
Vi ønsker at så mange som mulig tar turen opp til oss i Bodø og blir med på en skikkelig presentasjon av
mikroflysporten.Vi vil komme tilbake til hver enkelt av dere som kommer, med timeslots for innflyging og
parkering for static display osv. Dersom noen av dere ønsker å demo fly på showet ber vi om at dere gir oss
beskjed om det.Denne gangen skal vi også prøve å få til et Midnight Sun Event lørdag kveld , hvor noen av våre
piloter tar dere med på en tur i området vårt, i forhåpentligvis midnattsol, men uansett i sommerlyset ved
midnatt
Et fullstendig program vil bli sendt til alle deltakere i god tid før stevnet, men for at vi som arrangører skal få
tid til å gjøre klart materiell for utstilling lage kart osv, er det av stor betydning at dere snarest melder inn til oss
følgende data:
•
Flytype:
•
Årsmodell:
•
Motor:
•
Antall om bord ved ankomst/ navn/adresse/klubb:
•
Static display:
•
Demoflyging:
•
Deltar i Midnight Sun Event:
•
Trenger hotell/ Camping eller lignende:
•
Har med eget reklamemateriell:
•
Blir begge dager/blir en dag:

For de av dere som kommer opp og har mellomlandinger på turen, vil det være tilstrekkelig å gi
Luftkontrollinstansen beskjed om at dere er på tur til Bodø Airshow. Dette fritar dere for landingsavgift.
1.
2.
3.
4.

Fly som skal demofly under stevnet har fuel for free under demonstrasjonen.
Hver pilot vil ved innflygingen få tildelt deltakerkort for stevnet og disse kan ta med 1 gjest….
Stevnet vil være åpent begge dager fra kl 0900 til kl 1700
For de som ankommer fredag og har fått sitt deltakerkort for seg og en gjest er det Get
Together party fredags kveld på Bodø Hovedflystasjon.

Bodø Airshow er kommet istand for å feire 100 års markeringen for flyging i Norge, men også for å markere
Bodø Hovedflystasjons 60 års jubileum. Og som om ikke det var nok, 332 skvadronens 70 års jubileum.
De som er interessert i å komme; Ta kontakt på thor@eventyrsenteret.no snarest. Velkommen skal dere
være.
Med luftsporthilsen fra Salten Mikroflyklubb
Lars Westvig
Formann

