PROVLEKTIONER FÖR FÖRETAG
Sundsvalls Segelflygklubb ger Er möjligheten att erbjuda personal och kunder en upplevelse utöver det
vanliga. Ni kommer att flyga med en av våra erfarna instruktörer. Efter en gemensam genomgång och injustering av fallskärmen spänner vi fast oss i sittbrunnen. Klart för start! Bogserflygplanet sträcker nu bogserlinan, drar på full gas, och plötsligt är vi i luften. Vi följer med upp till minst 600 meters höjd. Där kopplar vi loss från bogserlinan och allt blir tyst. Endast ett behagligt vindbrus hörs då vi glider fram högt ovan
marken.
Nu kan du njuta av en hänförande utsikt i ett panorama som sträcker sig
runt nästan hela horisonten. Eller varför
inte prova hur det känns att spaka flygplanet själv?
Vi flyger på vårt flygfält i Stöde som
ligger naturskönt invid Ljungan. Ni får
en egen dag på flygfältet där vi viker
våra resurser och flygplan endast för
Er. Vi ställer också vår klubbstuga med
kök till förfogande. Där finns plats för
drygt tjugotalet personer på nedre planet. Lämpligt för möten i samband med
flygningen. Vill ni övernatta så finns
det 12 sängplatser i flerbäddsrum på
övre planet. Låt gänget laga till något
själva i köket! Dusch och bastu får ni
också låna. Direkt bakom stugan rinner Ljungan förbi. Skönt med ett dopp från vår fina brygga efter bastun.
Normalt blir vi uppdragna till 600 meters höjd. Högre bogserhöjder kan också erbjudas, vilket innebär
längre flygningar. Är ni många som vill flyga kan vi i mån av tillgång använda två flygplan. Vi anpassar
arrangemanget efter Era önskemål så långt det går.
Vi flyger normalt från maj t.o.m. september. Gör en förfrågan i god tid så planerar vi ett arrangemang som
alla kommer att minnas.
HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN!

SÅ HÄR GÅR DET TILL
Segelflygning är idag en modern sport som använder väl utprovad och säker material. Våra flygplan
genomgår förutom årliga större tillsyner, även periodiska och dagliga kontroller. Våra instruktörer är
välutbildade och mycket erfarna. En av dem kommer att ta väl hand om Er vid Ert besök. Även på marken
måste det råda god ordning under flygning. Därför ställer vi också en flygledare till förfogande som håller
ordning på verksamheten. Till sist har vi bogserpiloten som med sitt bogserflygplan drar upp oss till
önskad höjd. Så ni kan vara helt förvissade om att ni bli väl omhändertagna med säkerheten i fokus.
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