Information til flyvende gæster på TimeWinder
Hvad er Timewinder?
TimeWinder er en ny allround nostalgifest hvor hovedvægten lægges på aktiv formidling af et bredt udvalg
af mekanik fra perioden 1875 til 1975 ligesom der også er tilknyttet et væld af andre nostalgiske indslag fra
perioden. TimeWinder afholdes hvert år i pinsen på Grønnessegård gods imellem Frederiksværk og Hundested. Der forventes 15.000 til 20.000 besøgende over de tre dage.

Flyvepladsen på Timewinder
Træfpladsen, som er omdrejningspunktet for TimeWinder, er en del af godsets smukkest beliggende område imellem skov og Roskilde fjord med udsigt ind til Frederiksværk by – industrialiseringens vugge i Danmark. Godset har igennem flere generationer udført flyveoperationer fra landingsbanen, som kommer til at
danne rammen om nostalgi i luften på TimeWinder.
Områdets unikke geografi gør, at man fra træf-pladsen har udsyn over det meste af landingsrunden på den
650 meter lange øst/vest orienterede bane, som beskrives som én af Danmarks skønnest beliggende og
mest jævne græsbaner.
Placeringen af TimeWinder i det landlige og tyndt befolkede område giver en unik mulighed for fremvisning
af flyvemaskiner i luftrummet over fjorden, og for flyvning i minimums højde tæt på træf pladsen. Publikum
får således muligheden for at opleve fly på tæt hold og i deres rette element.
Omkring landingsbanen bliver der mulighed for at udstillede maskinerne for publikum.

Landingsbanen set fra øst

Hvad skal jeg være opmærksom på som flyvende gæst til Timewinder
▪
▪
▪
▪
▪

Det er kun tilladt at deltage og lande efter aftale (PPR) med flyveledelsen på træffet.
Der vil blive udstedt ”slot tider” til ankomst og afgang efter nærmere aftale.
Der vil være mulighed for at parkere flyet i dagene for træffet.
Der er parkeringsmulighed til 25 fly og PPR gives efter ”først til mølle” princippet.
Pilot og flyver deltager gratis – eventuelle passagerer betaler almindelig entre pris. Rabat ved tilmelding for alle tre dage. Landings afgift og parkering er INKLUDERET i billet prisen.
▪ Det er ikke tilladt at overflyve træfpladsen under 2000 ft. uden tovejs radio kontakt med
TimeWinder Info.
▪ Aktuelle Informationer om flyvepladsen og link til NOTAM vil op til træffet findes på Timewinder.dk

Information:
Generel Information om træffet til Søren Lindkilde på mail :sl@timewinder.dk eller tlf. 20241240

Information om fly delen til :
Kasper Roland på mail: kasper.roland@me.com

alternativt på telefon 41760412

Landings tilladelse (PPR) indhentes hos Kasper Roland.

Vi glæder os til at se dig og din flyvemaskine på Timewinder

Med venlig hilsen
Flygruppen TimeWinder

TimeWinder finder sted i Pinsen 2018 (19. -21. maj) på Grønnæssegård, Amtsvejen 280 B, 3390 Hundested.
Se mere information om træffet på www.timewinder.dk og hold dig orienteret om nyheder
på TimeWinders Facebook side.

