Adressen er
RC Parken har også sin egen butik som medlemmer
og ikke medlemmer kan købe RC udstyr hos.
Butikken hedder RC Parken Shop / Imlau modelbau.
Hvad vi ikke har på lager, kan vi fremskaffe. Vi sender
selvfølgelig via Postordre til Danmark, med den lave
tyske moms og generelt lave priser.

RC Parken
Søgaardsmarkvej 6
Søgaard
6200 Åbenrå
v. Bille Ruwald
rcparken@rcparken.dk
Ønsker du at blive medlem af en eller flere klubber kan
du kontakte

RC Parken

RC-fly
Svend Christensen
7468 7323
svendogkirsten@bbsyd.dk

www.rcparkenshop.de
RC Parken Shop / IMLAU Modellbau
Husumer Str. 308
Flensburg-Weiche
Tel.: +49(0)461-50033993
Fax: +49(0)461-50033992
info@rcparkenshop.de

RC-biler
Per Hamann
4073 6120
rcparkensmodelbilklub@gmail.com

Informationsfolder

Ma. - Fr. 9.30 - 13.00, 13:30 - 18.00
Lø. 9.30 - 13.00
Ons. Formiddag lukket
RC-skibe
Tom Christensen
2836 3005
tom@rcparken.dk

www.rcparken.dk

RC Parken er stedet hvor du kan dyrke din hobby med
fjernstyrede flyvere, biler og skibe.
RC står for Radio Controlled (radio styret)

Der findes regler som skal overholdes, disse kan
læses på vores hjemmeside www.rcparken,dk men
ellers står det meget frit om du vil sejle med
brændstofmotor, elmotor, flyve med jet, motorfly eller
svævefly samt el- og brændstofbiler. Vi ligger langt fra
naboer og generer ingen med vores dejlige hobby.
RC Parken består af 3 selvstændige klubber som
deles om det store fælles areal på 3 hektarer.
Der er flyveplads til RC-fly, der er sandbaner til RC2
bilerne og en 3250 m stor sø til RC-skibene.

RC Parken er åben året rundt og der må ”leges” så
længe det er lyst. Du er velkommen til at tage familie
og gæster med. Hvis du ikke er medlem af en klub kan
du efter aftale få en rundvisning i RC Parken og en
gratis prøvetur. Mod et mindre gebyr kan du komme
flere gange og benytte RC Parkens faciliteter eller du
kan melde dig ind i en eller flere af klubberne.

RC Parken er i en rivende udvikling hvor vi på 3 hektar
land er ved at etablere et af Europas største anlæg for
radiostyrede modeller. Alle er velkomne i RC Parken
og vi står i alle klubber klar med hjælp og vejledning
hvis du har brug for råd til at komme i gang.

