Även du kan bli en Biggles!
Radiostyrt modellflyg är en teknisk och kreativ hobby, med fördelen att kunna
bedrivas såväl ute som inne. Våra modeller bygger vi under mörka vinterkvällar
och när våren och sommaren kommer är det flygningen som dominerar.
Åldern spelar heller ingen roll, modellflyg är en hobby för både ung och gammal.
Om radiostyrt modellflyg intresserar Dig, kontakta någon av oss i
Ystads Radioflygklubb.

www.yrfk.se – Vår mötesplats på nätet!
På vår hemsida, www.yrfk.se, hittar du massor av information om
klubben, modellflyg och våra aktiviteter. Där finns också bilder och
videos. Så gör ett besök på vår hemsida!

Våra aktiviteter
Under vintersäsongen, oktober – mars, tränar klubben inomhusflyg i
Svarte Sporthall varje lördag kl 14:00 - 16:00. Här finns möjlighet att
prova på inomhusflyg med klubbens små enkla modeller.
Sommartid flyger vi utomhus med lite större modeller. Bl a kommer
speciella träningskvällar med dubbelkommandoflygning att arrangeras.

Vill Du bli medlem i Ystads Radioflygklubb?
Vill du bli medlem i vår aktiva radioflygklubb ordnar du det enkelt
genom att gå in på vår hemsida och ladda ner en medlemsansökan,
fyll i och skicka/lämna in. Som medlem får du även tillgång till vårt
forum på hemsidan där du kan diskutera radioflyg med andra
medlemmar.
Medlemsavgifter för 2013




Junior (upp till 20 år): YRFK 75 kr + SMFF 100 kr = Totalt 175 kr
Senior: YRFK 150 kr + SMFF 370 kr = Totalt 520 kr
Stödmedlem: YRFK 75 kr
Genom SMFF är du försäkrad när du flyger. Även
tidningen Modellflygnytt ingår i SMFF-medlemskapet.
Medlem som redan, genom annan klubb, är registrerad
hos SMFF (Sveriges modellflygförbund) ska inte betala
SMFF-avgiften till YRFK.
Känner du någon annan som är intresserad av modellflyg? Tipsa då
gärna henne/honom om klubben!

Hjärtligt välkommen till våra aktiviteter!
Kontaktperson: Eivind Schriwer, Skolgatan 14, 271 33 Ystad, tel 0705-177404, info@yrfk.se

