
Invitation til åbent hus i RC Parkens modelskibsklub 

Lørdag 12. Maj 2012 10:00 
Det er gratis at deltage 

 

Adresse: Søgaards Mark 6, 6200 Aabenraa 

Evt. brug ”maps.google.dk” og søg efter ”rc parken” 

 

RC Parkens modelskibsklub kan med glæde meddele at vores sø har fået en solid 

ferskvands-indsprøjtning og nu er klar til modelsejlads i sommersæsonen. 

Det betyder også at vi nu vil gentage vores invitation til at komme og sejle ved et 

uformelt åbent hus arrangement i RC Parken Lørdag d. 12. Maj fra kl. 10:00 

Yderligere har RC Parken besluttet at det tidligere annoncerede deltagergebyr 

bortfalder og det dermed er gratis at komme og deltage i sejladsen. 

 

Medbring selv madpakke til dagen. Det vil 

være muligt at købe kaffe på dagen. 

 

Klubben vil tænde grillen om eftermiddagen, 

hvor folk selv kan medbringe fødevarer og 

drikkelse som skal indgå. Vi sætter et 

fællestelt med borde og stole op, hvorfra vi 

kan hygge os dagen igennem.  

 

Generelt kan du holde dig opdateret under dette link: 

http://www.rcparken.dk/dansk/opslagstavle.php 

Eller klubbens forum: 

http://modelskib.com/viewtopic.php?f=5&t=310 
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Program: 

Der er ikke noget endelig fast program for hvordan dagen kommer til at se ud.  

Der vil være fri sejlads for alle typer af modelskibe med tidspunkter. Vi ser helst 

at vi kan skille speedbåde og andre modeller for at undgå uheld. Der vil også 

komme en bane hvor vi kan have lidt konkurrence-sejlads, for dem der har lyst. 

Alle er velkommen til at deltage i arrangementet. Vi stiller lidt krav til at ens 

radioanlæg skal være en godkendt type som sender på 27, 40 MHz eller 2.4 GHz 

således at vi ikke forstyrrer hinandens skibe. 

 

Faciliteter: 

Der vil være fine parkeringsmuligheder rundt omkring søen og vi kan tilbyde 

skibene en 4000 m2 stor sø, med en af Europas største modelskibshavne. 

Vi har et skur stående, som fungerer som midlertidigt klubhus. Der er 

toiletfaciliteter i skuret om end de ikke er luksuriøse. Vi har rindende postevand i 

RC Parken, strøm er indtil videre fra generator. 

På det tidspunkt hvor vi har åbent hus, vil man kunne anvende den nye 

sønderjyske motorvej 8, hvor RC Parken kun ligger 1 Km fra afkørsel 15 mod 

Søgård. 

Vi håber mange vil finde vej til RC Parken til denne spændende dag.  

 

Tilmelding:  

Det er muligt at tilmelde sig til dagen, så vi kan få et overblik over hvor mange 

deltagere der bliver.. Dette gøres ved at sende en e-mail til klubbens formand 

tom@rcparken.dk. Skriv venligst fulde navn, telefonnummer og gerne en e-mail 

adresse hvor vi kan kontakte dig.  

Vi har tilladelse til at folk kan overnatte i campingvogne i RC Parken. Det er 

selvfølgelig kun aktive deltagere der kan overnatte i RC Parken. Skriv til 

rcparken@rcparken.dk hvis du ønsker at overnatte hos os. 
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Hilsen 

RC Parkens Modelskibsklub 


