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Lördagen den 30 oktober kl 17 00
Som vanligt i Södrastugan
17 00 – 18 00 Årsmötesförhandlingar
18 00 –19 00 Föredrag av Bosse Ahlstrand *) över ämnena:
”Hur flyger en mästare?”
”Studie i cumulusbildning.”
19 00 – sena natten: FEST!

Mat till självkostnadspris (ca 100:-)
Anmälan till Bengt Frid: 0589-176 77 eller Conny Näslund: 0589-161 23
Senast onsdag den 27/10
*) Bosse är segelflygchef i Örebro SFK, tävlade mycket på 80-90 talet
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ret är i det närmaste slut och segelflygsäsongen pågår endast ett par veckor till och
då kommer årets första nummer av VINGPENNAN UT!!!!
Att så är fallet beror inte på att det inte har hänt något inom klubben, hittills, i år.
Snarare på att redaktören haft andra prioriteter, men fram för allt på att övriga
klubbmedlemmar varit dåliga på att förse redaktören med stoff.
Men nu har, i fösrta hand, Lars Jauring samlat ihop en hel del som nu kommer
medlemmarna till del.

Å

LANDNINGSTÄVLINGEN
Glöm inte årets stora begivenhet, landningstävlingen, där alla får visa upp sin skicklighet i
precisionslandning.
Kanske är det sista året som tävlingen avgörs med Bergfalke enligt de ”gamla” reglerna
där stoppostionen räknas.
Datum är lördagen den 9/10 med söndagen den 10/10 som reservdag.
Anmälan och lottning sker kl 09 00

ARBETSHELG
Helgen den 16-17/10 09.00 samlas vi för att montera ner flygplan, städa Bussen,
tvätta och vaxa Cherokeen, mm mm. Vi hoppas på en god uppslutning till
arbetsdagarna. Klubben bjuder på grillkorv och dryck!
På lördagen samordnas verksamheten med modellflygarna som anordnar
pylontävling.

DM 2005
Nästa år står Motala FK som arrangör av DM i segelflyg. Då de inte har resurser i
form av flygfält och rätt väderbetingelser har frågan gått till oss om vi vill
samarrangera. Styrelsen har tackat ja till detta och vill redan nu informera samtliga
om detta. Förutom möjligheten att än en gång kunna marknadsföra vår eminenta
sport i form av tidningsartiklar, många plan i luften etc, ser vi också chansen att
kunna få in en slant på arrangemanget. Detaljerna kring detta diskuteras nu mellan
klubbarna, men ett stalltips är att vi får stå för serveringen vilken skötts på ett alldeles
utmärkt sätt under de senaste tävlingarna i Arboga. Vi kommer sannolikt att ha en
lägervecka i direkt anslutning före DM där vi bjuder in klubbarna i Mellersta
regionen att förlägga sin verksamhet till Arbogafältet.

Notiser
Skolningen
Conny och hans elever har kämpat på bra även denna säsong och fått fram två nya
certifikat, PeO Andersson och Johan Jonsson. Stort grattis till er båda!! Det ser väl lite tunt
ut på nyrekryteringsfronten men vi hoppas kunna ha skolverksamhet även nästa år. Några
elever har ju dessutom några starter kvar till Cert.
Bogsering
Tyvärr har Stefan Svensson flyttat från ”stán” till Linköping för att börja en ny tjänstgöring.
Tråkigt för oss, men förhoppningsvis givande och stimulerande för Stefan. Tack för de
åren du på ett förtjänstfullt sätt ställt upp som bogserförare i Arboga, och naturligtvis
välkommen tillbaks närhelst du vill och kan!
Ovanstående innebär naturligtvis att trycket ökar på de bogserpiloter som är kvar i
klubben. Vi behöver dock få tillskott till bogserförargänget, vilket det jobbas på nu. Ni
kanske känner till att Per Nykvist tagit A-cert under året! Han har för avsikt att även ta
bogsertillstånd och hjälpa till med bogseringen. Vi tackar och bugar och hoppas på att det
blir så. Naturligtvis vill vi ju även i fortsättningen se Per som segelflygare.
Även några andra namn finns på tapeten för bogsering kommande år.

Kurser
PeO Andersson har gått en underhållskurs på Ålleberg 24-26/9. Vår förhoppning är att
kunna sända någon/några på denna kurs de kommande åren.

En J 22 över Arbogafältet 1945
med Ulf Dahlqvist som pilot,
provflygare på CVA och flyglärare i AFK

RST Lagtävling

10:e plats
Total platssiffra: 357
Platssiffra

Namn

Restyp

10 Jacobsson, Anders

dist

11 Jacobsson, Anders

hast

16 Jacobsson, Anders

Sport

32 Jauring, Lars

hast

33 Jonasson, Olof

dist

35 Jauring, Lars

dist

43 Jacobsson, Anders

höjd

45 Jonasson, Olof

hast

59 Jonasson, Olof

höjd

73 Frid, Bengt

hast

Ovan kan du se hur vår klubb lyckats i RST. Trots att flygtisduttaget inte är så lysande i år så har
våra tävlingspiloter gjort väl ifrån sig.
AFK har dessutom vunnit Segellflygallsvenskan div 3 M.
AFKs resultat 71 408 poäng. På andra plats Motala FK med 47 342 p.
Lars Jauring har slagit en del personliga rekord under sitt RST-flygande:
Sin bästa tid på FAI-triangel, högsta hastighet på POB.bana och sin bästa distanspoäng.
I övriga tävlingar har det också gått bra för AFK-piloterna:
Anders Jacobsson 2:a i Eskilstuna Open , 16:de på Sportklass SM och 1:a på Bergslagsträffen.
Lars Jauring 2:a i klubbklass DM (Kvalificerad till SM) Olle Jonasson 3:a DM 15 meter.

”DET STIGER”

