
                                                                             

RC Parkens Modelskibsklub har i noget tid haft lidt hemmelighedskræmmeri som vi nu vil 

Efter et meget inspirerende møde med Skalamodelbåde Danmark

være officiel kandidat til afholdelse af verdensmesterskaberne for modelskibe i 2015.

Efter måneders overvejelse ser vi dette som en enestående mulighed for a

internationale scene. Muligheden kommer forme

arrangement som VM for modelskibe byder.

RC Parkens Modelskibsklub, Skalamodelbåde Danmark og Naviga. Vi mener at vi kan løfte denne opgave da vi har fået 

tilsagn om hjælp udefra. Vi bliver en større gruppe af personer som 

Der vil komme modelskippere med deres skibe fra hele ver

presse fra både ind- og udland. Der vil blive sejlet, udstillet, konkurreret, hygget, snakket

enestående mulighed for at vise RC Park

arrangementer som resten af RC-sporten vil følge med stor interesse.

Vi forventer at Naviga præsidenten vil besøge Danmark i løbet af sommeren 2010 og på et senere repræsentant

skabsmøde vil det endelig blive afgjort hvilket land som får værstskabet for VM. Vi mener at have enddog rigtig gode 

muligheder for at det netop bliver Danmark som skal afholde VM i 2015.

RC Parken ligger centralt i europa, vi har de nødvendige faciliteter m

og infrastruktur som et så stort arrangeme

skibe, RC-fly og RC-biler. 

I 2015 vil vores RC Park have stået færdig i lang tid og vi v

detalje. Vi tøver derfor ikke med at kandidere til væ

Modelskibsklubben, samt Skalamodelbåde Danmark.

Vi takker på forhånd, alle de mennesker

som vil hjælpe os med deres indsats og sponsorater, uden disse vil vi ikke være i stand til at være vært

bedste modelskippere samt gæster. 

 

Hilsen 

RC Parkens Modelskibsklub bestyrelse
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