
SURNADAL MODELLFLYTREFF 2008 
 

30. mai – 1. juni 
 
 

 
 
Surnadal modellflyklubb og Trondheim modellflyklubb inviterer til modellflytreff 
på en nydelig gress-stripe i Bøverdalen ved Bøverfjorden 30. mai – 1.juni. 
 

 

 
 

Treffet 
Vi legger opp til et uformelt treff hvor vi kan ha det hyggelig sammen en hel helg. Det vil bli satt opp en 
enkel kiosk med litt snacks til salgs som pølser, vafler, sjokolade, kaffe, brus etc. Ellers er det lagt opp 
til at deltagerne har med seg sin egen mat og drikke. Fredag og lørdag kveld kan alle grille på en stor 
felles hengergrill. Det blir fri flyving hele helgen. Et enkelt køsystem blir etablert for å ivareta 
sikkerheten. 
 
Vi satser på offisiell åpning av treffet, fredag kl. 20, med en enkel gjennomgang av praktiske 
opplysninger og sikkerhetsregler. Formelt avsluttes treffet kl. 16 på søndagen. 
 
Stripa 
Stripa er 650m lang gress-stripe hvor alle fly og helikopter kan flys. Stripa blir gjort i toppstand til 
treffet.  
 
Fasiliteter 
Vi har tilgang til strøm, wc og dusj i samfunnshuset. På stripa er det også hangar hvor det blir tilgang 
til strøm til lading av utstyr etter behov. Vi kan tilby område for camping på ca. 3000m2. Det vil også bli 
tilgang til strøm for campingvogner osv.  
 
Hvordan finne frem? 
Kjør til Surnadal, ta av mot Kristiansund. Følg veien over fjellet til Bæverfjord og når dere har kommet 
over til Bæverfjorden, er det en sving til høgre over en bro. Ta inn første vei til høyre, (ved S laget). 
Kjør deretter oppover Bæverdalen til de ser et gult samfunnshus på veikanten. Det blir også skilting 
ved huset. Ta kontakt for kart (sender på epost ved behov). 
 
 
 
 



Alle er hjertelig velkommen, uansett flytype, helikopter eller annet leketøy. 
 
Påmelding sendes til Tomas Jonsson på tomasjons@gmail.com eller mobil 40 22 60 85. 
 (Påmeldingen er ikke bindende, men kun ment for å ha en viss formening om hvor mange som stiller mtp innkjøp til kiosk etc.) 

 
Ta gjerne kontakt dersom noe er uklart eller om det er behov for ytterligere informasjon. 
 
 
Kontaktpersoner 
 
Tomas Jonsson 
Leder, Trondheim modellflyklubb 
Mob. 40 22 60 85 
Epost: tomasjons@gmail.com 

Svein Ola Fiske  
Leder, Surnadal modellflyklubb 
Mob. 91 39 88 96                      
Epost: svofiske@online.no  

 
 
Vel møtt!! 


