Invitation til ”Fly-in” og ”Åbent Hus 2018”
”Fly-In” lørdag den 4. August 2018
Lolland Falster Airport samt de lokale klubber har I år 10 års jubilæum med "Åbent hus" Vi starter derfor weekenden
med "Fly-in" om lørdagen, hvor vi ser frem til at se så mange piloter og familier med så mange spændende luftfartøjer
som muligt til en hyggelig weekend her på Lolland Falster Airport.
Fueling med “Jet A1” og Avgas “100LL” er muligt. Enten med AirBP eller kreditkort.







10.00 Velkomst ved cafeteria "Marni"
10.30 Landings øvelser og sightseeing tur for interesserede.
12.00 - 13.00 Middag.
13.00 - 15.00 Besøg på Fehmern Belt “Tunnel besøgs center”
16.30 - 18.00 Besøg på "Globen" Visual Climate Center i Holeby
19.00 – Spisning og musik

Grundet planlægning af spisning samt grill fredag og lørdag aften, vil vi bede om i tilmelder jer til flyvepladsen, for
at være sikre på der er mad nok til alle fremmødte. Cafeteriet vil være åbent både lørdag og søndag.

”Åbent hus” søndag den 5. August 2018 9.00-16.00
Til "Åbent Hus 2018" vil der være udstilling af alle ankomne flyvere. Derudover forventes det at der på dagen vil ske
følgende:














Besøg af ”DC-3 vennerne” som også vil lave flere rundflyvninger med interesserede.
Formationsflyvning med lokale fly.
Rundflyvning med fly og helikoptere.
RV formations flyvning med røg.
Udstilling og flyvning med droner, modelfly og modeljet.
Overflyvning af 2 stk. F-16 samt muligvis en L-29 jet (L-29 vil lande på flyvepladsen)
Varmluftballon (muligvis flyvning med passagerer hvis vejret tillader det)
Faldskærmsudspring og tandem spring.
Udstilling af ”lokale” flyveskoler.
Legal street race udstiller deres biler samt drag racer (Svend Larsens).
Udstilling af flyverhjemmeværnet.
Besøg af mange Danske og udenlandske luftfartøjer, både nye og gamle.
Udstilling og flyvning med svævefly. Både lokale og udefrakommende.

I forbindelse med denne weekend skal der ikke betales startafgift, og der er en gratis sandwich til alle ankomne
piloter (flyvende). Vi ser frem til at se så mange som muligt til disse to hyggelige og interessante dage. Venligst
kontakt flyvepladsen hvis der skulle være nogle spørgsmål. Det er muligt at ankomme fredag og blive hele
weekenden. Det er også muligt at overnatte i telt. ”Spread the word”
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