
SA

FIR
KLUBBEN

Q
UINTU

S

Arrangörer:

Härmed inbjudes till Safir- och MFI-träff. Det blir en träff med SAAB-flygplan, Safirer och MFI, 
samt SAAB-bilar. Träffen arrangeras av Safirklubben Quintus, tidningen Nostalgia och 

Svenska SAAB-klubben/Blekingesektionen. 

Inbjudan

Vi ser fram emot en trevlig och givande flygdag.
Varmt välkomna!

Anmälan
Anmälan sker till safirquintus@gmail.com, senast den 15 maj 2018. 
Vid anmälan ska du ange ditt namn, mobilnummer, din ankomsttid, 
flygplansbeteckning, antalet deltagande i tekniskt möte, antalet deltagande 
på fredagens middag. 
Anmäl särskilt om du avser att deltaga endast under lördagen, 
i så fall är det landning i Emmaboda senast kl 09.30.
Mer detaljerad information kommer att sändas ut till de som anmält sig. 
Info kommer också att finnas på Facebook Safir Qvintus.

Kostnader
Nostalgia Magazine bekostar transporter, konferensrum, visning av museum 
samt fredagens middag. Hotell bokas av den enskilde. 15 rum är preliminär-
bokade på hotel Conrad, tel 0455-36 32 00, e-post: info@hotellconrad.se 
Ange ALBINSSON & SJÖBERG vid bokning för specialpris, 
995 kr för dubbelrum. PPR och avgifter ESDF och Emmaboda, 
PPR godkänns via anmälan till safirquintus@gmail.com.
Parkerings- och startavgift är utan kostnad vid anmälan om deltagande.

Ronneby / Karlskrona 1 juni 2018
Emmaboda 2 juni 2018

Fredag 1 juni 
Ankomst (08-10) Ronneby ESDF. Ev. tankning, lunch, buss till Karlskrona 
(30 min) för tekniskt möte med SAAB och Flygkonsulterna i Malmö AB.  
Besök hos Albinsson & Sjöberg, som ger ut Nostalgia Magazine. 
Det blir en exklusiv visning av Sveriges finaste bilmuseum för oss. 
www.fabas.se/vara-museer. Albinsson & Sjöberg bjuder dessutom på 
middag i museet.
 

Lördag 2 juni
Kl. 07.30. Buss till Ronneby (30 min). 
Flygning till Emmaboda (15-20 min) för SAAB-träffen. Mingel och flygsnack. 
Flyguppvisning med bl.a. Safir. Emmaboda, f.d. ESMA, är ingen officiell 
flygplats längre, men Albinsson & Sjöberg är delägare och därför kan 
vi utnyttja detta fina fält med asfalterad bana, 1300x30 m. 
Position 563635N0153617E. Normalt används fältet för 
biltester och event.
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