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JetDanmark har igen fornøjelsen at indbyde til en forrygende JetCampJetDanmark har igen fornøjelsen at indbyde til en forrygende JetCamp

Hele ugen igennem vil der være mulighed for fri og uforpligtende

Lindtorp Flyvecenters 1200 meter asfaltbane som ligger lige ved

pit/bane området eller trække sig lidt længere væk, alt efter ønske

Hele ugen er der adgang til hangar for opbevaring af fly, ligesom

til børnene samt en flisebelagt grillplads med bænke og borde.

I år vil der blive forsøgt afholdt en eller flere workshop/seminarer

søsætter vi blandt andet ”DM i turbinekast” og ”mærkelanding”,

med vandrepokaler! Der kommer yderligere detaljer om disse arrangementer

Alle udenlandske deltagere er forsikret hvis de er medlem af en

gyldigt medlemsbevis/forsikringsbevis! Det er KUN tilladt at flyve

Pris for camping: 50 kr. pr. person i døgnet, børn under 12 år gratis

Hvis du ikke bruger campingområdet, men kun kommer en enkelt

tilskuere gratis adgang. Der vil være adgang til flyvepladsen og campingområdet

Fredag 2/8 Kl. 19:00 afholdes der fest med fællesspisning.

Bindende tilmelding til festmiddagsmenuen kan ske på mail til

den 23. juli, eller senest onsdag på telefon: (+45) 40 42 72 14 . Prisen

under 6 år gratis. Information om menu kommer på JetDanmark'sunder 6 år gratis. Information om menu kommer på JetDanmark's

Det er selvfølgelig tilladt selv at tage mad med til festaftenen og

festmiddagsmenu.

Tilmelding til JetCamp:

Enten på JetDanmarks forum eller på mail til Lars Thomsen: lat@campus

Vi glæder os til at se dig.

I området omkring Holstebro findes der en del sommeraktiviteter både for børn og voksne. Masser af sandstrand for 

strandløverne, kort afstand til Vestkysten/Limfjorden – restauranter 

indkøbscentre, blot for at nævne nogle af mulighederne. For info 
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uforpligtende jet flyvning fra morgen til aften. Vi vil som sædvanlig benytte

ved siden af campingområdet. Man kan vælge at ligge tæt på

ønske. På pladsen er der selvfølgelig 220V til campingvognene.

ligesom der er adgang til køkken, bad, toiletter og strøm. Der er gynger

workshop/seminarer ligesom der også vil blive afholdt et par konkurrencer! I år

”mærkelanding”, vinderne vil blive hædret under fællesspisningen fredag aften

arrangementer når vi kommer lidt nærmere.

en modelflyverorganisation i deres hjemland. Husk at medbringe

flyve på 35 MHz og 2,4 GHz, max totalvægt (inkl fuel) er 25 Kg.

gratis.

enkelt dag for at flyve, er prisen 40 kr./pr. dag. Naturligvis har alle

campingområdet fra lørdag middag kl. 12.

til Michael Nielsen: michael.noeddebo@gmail.com senest tirsdag

Prisen er ca 150,- pr person, børn under 12 år halv pris og børn

JetDanmark's forum.JetDanmark's forum.

og deltage i festen, selvom du ikke ønsker at købe den "officielle"

lat@campus.aams.dk

I området omkring Holstebro findes der en del sommeraktiviteter både for børn og voksne. Masser af sandstrand for 

restauranter - diskoteker - udstillinger - en skøn natur samt gode 

For info om turistattraktioner mm. se på www.holstebro-tourist.dk.
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