
 
 

 

                       
 

 

RC PARKEN åbner officielt den 14. August 2012 
 

 

En af Nordeuropas hvis ikke Europas største park for fjernstyrede modeller åbner i Søgaard 

Mark officielt tirsdag den 14. August 2012, under navnet RC PARKEN. 

 

RC Parken er et privat initiativ og grundlagt af dyrlægen Bille Ruwald i 2008, der købte de 

ca.30.000 kvm. mark og siden har anlagt et imponerende anlæg, til radiostyrede fly, helikoptere, 

biler og skibe. 

 

Hele RC Parken er privatfinansieret og har været under opbygning siden 2008, og man har bevidst 

været lidt stille omkring projektet under opbygningen, men nu hvor anlægget har taget form og også 

flittigt bruges af de danske og tyske medlemmer fra de 3 klubber (bil, fly og skibe), er vi klar til at 

”gå i luften” og gøre RC Parken kendt, udtaler Bille Ruwald. 

 

Af de ting der gør anlægget imponerende og enestående, er en 14 x 130 meter asfalteret start- og 

landingsbane til modelfly, der har fået meget ros af Modelflyvning Danmark og offentlige 

myndigheder, der også har godkendt banen til Jetfly og stormodeller (modeller tungere end 7 kg). 

Herudover findes der en over 2.000 kvm. off-road bane, der er kopieret af en bane der oprindelig 

ligger i Brisbane, Australien og over 2.000 kvm. asfalteret racerbane med kørertårn. 

Hertil kommer ca. 4.000 kvm. stor sø med fyrtårn og anliggebroer til fjernstyrede skibe og vandfly 

Særskilt område til campingvogne og mobilhomes i forbindelse med stævner og lign. herudover er 

der 100 parkeringspladser 

 

I løbet af 2013/2014 påbegyndes et 150 kvm. stort arkitekttegnet klubhus med glasfacader ud til de 

forskellige baner samt et 8,5 meter ”kontroltårn” hvor man kan nyde udsigten over hele anlægget. 

 

RC Parken vil i fremtiden være vært for nationale og internationale stævner, og sætte regionen på 

landkortet og tiltrække mange ”legesyge” samt gæster fra ind– og udland. 

 

Allerede før den officielle åbning har RC Parken fået over 100 medlemmer, hvorfra ca. 40% 

kommer fra Tyskland, og dette tal vil hurtigt stige når parken gøres kendt og officielt er indviet. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Pressen og interesserede kan få adgang til RC Parken for en rundvisning inden den officielle åbning 

imod forudgående aftale med PR-chefen Michael Hansen, der tidligere var pressechef hos Kliplev 

Motorway Group A/S, der byggede den nye motorvej imellem Kliplev og Sønderborg. 

 

Man kan også hente mere information på www.rcparken.dk  eller per mail rcparken@rcparken.dk  

   

 

 

Med venlig hilsen 
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Søgaards Mark 6 
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Bille Ruwald  Eskild Cornelsen Michael Hansen 

Bestyrelsesformand  Direktør  PR-chef 
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