Kære ejer af et fly bygget før 1976.
TimeWinder Nostalgidage har hermed fornøjelsen at invitere op til 20 flyvende klenodier til at deltage
i årets event der afvikles i Pinsen 19 – 21 maj 2018. Der er åbent indtil kl. 23.00 med aftenen dedikeret til nostalgi musik og hygge omkring musikscenen.
Hvad er Timewinder Nostalgidage?
Et event som blev afholdt for første gang i 2017 og sigter på at være en all round nostalgifest for udstillere og publikum med hovedvægten på en aktiv formidling af 100 års mekanikhistorie fra perioden
1875 – 1975. Med allround menes at ikke kun fly deltager men også et væld af andre nostalgi indslag
fra perioden.
TimeWinder Nostalgidage afholdes hvert år i pinsen i fantastiske omgivelser på Grønnessegaard gods
imellem Frederiksværk og Hundested. Og med godsets egen 600 meters græsbane åbnes der mulighed for at knytte flyvende veteraner til arrangementet på TimeWinder ”Aerodrome”
Der forventes op imod 15.000 besøgende henover de tre Pinsedage.
Hvorfor er præcis du inviteret?
Fordi du entusiastisk flyver og vedligeholder en flyvemaskine som repræsenterer et vigtigt udviklingsstadie i flyvningens historie.
Hvad forventes af fly udstillere på Timewinder Nostalgidage?
•
•

•
•

Vilje til - og glæde ved at fremvise din maskine til et nysgerrigt og mangfoldigt publikum.
Aktiv fremvisning af maskinen i luften 2-3 gange dagligt på de dage du udstiller. En kort opsummering af flyvemaskinens historie samt teknisk data på et lamineret A4 papir som kan opsættes ved maskinen når den er parkeret.
Tilstedeværelse ved maskinen i forudbestemte tidsrum til besvarelse af spørgsmål fra publikum.
Være en del af det tvær- mekaniske sammenhold der gør TimeWinder nostalgifesten til en oplevelse for både udstillere og besøgende.

Hvad kan Timewinder Nostalgidage tilbyde?:
•
•

En unik total oplevelse med teknik og nostalgi fra flere århundreder, samt at møde og netværke med ligesindede entusiaster fra hele Europa.
Gratis adgang til HELE træffet for Pilot og evt. medhjælper.

•
•
•
•

Ordnede forhold på flyvepladsen og i luftrummet omkring træf-pladsen.
Gode fly-parkerings forhold.
Dækning af brændstofforbruget ved tankning af 100 LL på pladsen. Brændstoffet er venligst
sponsorat af Shell Aviation, så tænk over dette ved tankning andre steder.
Hjælp til overnatning for flyvere der melder til for alle tre dage uden at tage hjem om aftenen.

Tilmelding:
Flyvepladsens størrelse og luftrummets kapacitet taget i betragtning gør at vi ikke påregner at kunne
fremvise mere end cirka 20 veteran flyvemaskiner om dagen i 2018. Dertil kommer et antal GA fly.
Interesserede vil blive udvalgt blandt andet i forhold til teknisk relevans.
Information og tilmelding kan ske hos
koordinator Søren Lindkilde på e-mail: sl@timewinder.dk
alternativt på tlf. 20241240
Sektionsleder Kasper Roland Høbjerg på e-mail : kasper.roland@me.com
alternativt på telefon 41760412
Vi ser frem til at møde dig og din flyvemaskine på Timewinder Nostalgidage - til lands, til vands og i
luften.

Med venlig hilsen
TimeWinder Aerodrome 2018
www.Timewinder.dk

