
	  

	  

                                                                                                                                                  
STORT FLYTRÆF 

PÅ RINGSTED FLYVEPLADS 
D. 11. OG 12. MAJ 2013 

 
Ringsted UL Klub og Dansk Gyrokopter Union (DGU) inviterer alle flytyper til stort 
flytræf på EKRS. 
 

Program: 
Lørdag d. 11. maj: 
Gratis morgenmad fra kl. 09.00. Der vil i løbet af dagen være mulighed for at købe grill 
pølser og sandwich samt drikkevarer. 
 
Kl. 13.00 – 15.00: Falck, der opererer Akutlægehelikopteren vil fortælle om deres arbejde 
og vise os deres faciliteter. 
 
Grillaftenen starter kl. 17.30. Der serveres en lækker steak med tilbehør. Selvfølgelig er 
der også grillpølser med hvad dertil hører. Desserten består af is og vafler. Vin, øl og vand 
til maden er inkluderet i prisen på kr. 150,00 pr. person. Forhåndstilmelding til grillaftenen 
er nødvendig. Sidste tilmelding er torsdag aften. Du tilmelder dig på EKRS´ hjemmeside 
under kalenderen eller ringer til Carsten på 40105286. Betaling på stedet. 
Overnatning på pladsen er muligt i medbragt telt/campingvogn eller du kan bestille plads 
på Ringsted Vandrerhjem tlf. 57611526. 
 
Søndag d. 12. maj. 
Der er gratis morgenmad fra kl. 7.00. 
Omkring kl. 10,00 er der afgang til Egeskov Slot. Gratis landing. Prisen for adgang til de 
smukke haver ligger omkring kr. 160,00. 
 
Der er AV- og Mogas på Ringsted. Der udleveres kun benzin mod kontant betaling. 
 
Ikke mindst på grund af Akutlægehelikopteren bedes du nøje sætte dig ind i 
bestemmelserne på EKRS. 
 
Motorflyveklubben har beredvilligt stillet bane og overnatning på klubbens område 
gratis til rådighed. Morgenmad, kaffe og the er gratis under træffet. Sponsoreret af 
elektronikvirksomheden CB SVENDSEN A/S. 
 
Du er velkommen til at forhåndstilmelde dig træffet på hjemmesiden. 
 
Skulle træffet blive aflyst grundet dårligt vejr, vil dette blive annonceret på EKRS´ 
hjemmeside i løbet af fredagen. Så tjek ”EKRS” inden du flyver hjemmefra. 
 
Ønsker du at høre mere om dette fantastiske træf, er du velkommen til at kontakte Carsten 
på tlf. 40105286. 
 
Vær med til et par festlige dage på EKRS. 
 
Med venlig flyverhilsen 
 

Hans Havsager og Carsten Svendsen 


