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Välkommen till

Årets Flygledarträff
Söndagen den 20 mars kl 16 00-18-00
Hörsalen Arboga Stadsbibliotek
Mötet vänder sig främst till alla segelflygare som tjänstgör/ska
tjänstgöra som flygledare under kommande säsong
Ta gärna med almanacka och önskemål inför sommaren
Har ni förhinder får ni meddela mig önskemål på telefon eller mail.
Annars blir ni som vanligt tilldelade några dagar på flygledarschemat
att ansvara för.

Härmed kallas du till

ÅRSMÖTE
Med föreningen Arboga Flygklubb
Söndagen den 20 mars kl 18 00
Hörsalen Arboga Stadsbibliotek

Det bjuds på fika med bröd!
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Lars Jauring
0589-660368 Mob:
070-333 68 70
0589-410 42
jauring.la@telia.com
www.arboga.se/Arboga_Flygklubb

Här kommer nu årets första nummer av VINGPENNAN!!!!
Som ni ser så står inte Olle nämnd som redaktör. Detta pga av hans
hälsotillstånd. Jag ser mig som tillfällig vikarie på posten för att vi behöver få ut
information främst inför stundande årsmöte. Dessutom ett allmänt upprop inför
sommaren om ett brett engagemang för att ro tävlingarna i land, både DM och
SM. Till DM (vecka 29) kommer vi att ansvara för service i form av begränsad
Caféverksamhet. Detaljer återkommer vi till. Vi ska även arrangera
avslutningsfesten vilket kommer att kräva en del insatser.

Säsongsstart
På långfredagen den 25 mars monterar vi klubbens segelkärror och kör
kontrollstarter. Vi hoppas som vanligt på kanonväder för att få en riktig rivstart på
säsongen.

Klubbanläggningen
Inför säsongen har vi konstaterat att vi har ett par mindre projekt som bör
genomföras för att ytterligare förbättra miljön på klubben. Dessa arbeten är:
• Toavagnen: allmän uppfräschning samt visst reparationsarbete
• Ladan:
o Förstärkning av bakre väggen
o Ombyggnad av köket
o Installation av varmvattenberedare
• Traktorn: Glapp i styrningen som måste ses över
Ansvariga för dessa aktiviteter är Bengt Frid och Conny Näslund (Ladan), Björn
Eltvik (Toavagnen) och Per Nyqvist (traktorn). Men de behöver hjälp med
arbetskraft, så tveka inte att anmäla intresse för att göra en insats på markplanet.
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Evenemang 2005
Lägervecka
Under vecka 28 anordnas en lägervecka på arbogafältet. Tillsammans med Mellersta
regionen och några av dess klubbar kommer vi att bedriva verksamhet på fältet.
Minst en extra tvåsitsare kommer att finnas samt möjlighet att träna/skola
sträckflygning. Eventuellt kan det bli aktuellt med ava-skolning för intresserade.
Lägergeneral blir Mats Lundquist som kommer att hålla ”briefing” varje morgon
med vädergenomgång och förslag på RST-banor.
Passa på att flyga så mycket det går denna vecka!
DM
Som nämndes i ”ledaren” samt förra numret av Vingpennan så arrangerar Motala FK
DM i Arboga under vecka 29. Funktionärer behövs främst till servering i begränsad
omfattning samt till avslutningsfesten. Conny Näslund tar emot intresseanmälan.
Sannolikt blir det möjligt att flyga klubbkärrorna (som inte deltar i tävlingen) under
veckan.
SM
Årets stora begivenhet för klubben är SM som arrangeras i Std, 15-m och 18-mklasserna lördag till lördag v 31. Mats Lundquist är tävlingsledare och håller på att
forma en organisation. Förberedelserna är i full gång. Ni som inte hittills anmält
intresse av att hjälpa till är välkomna att göra detta. Mest personalkrävande är Caféet
som Conny skriver separat om nedan. Vi hoppas naturligtvis även här på en lyckad
vecka med mycket sol och termik.
Café Ladan

Vi har under SM ambitioner att ha en välfylld kafeteria under hela vecka med goda
nybakade mackor, kaffebröd, godis frukt, mikromat m.m. Vi ska även servera frukost
på morgonen varje morgon vid 7-tiden.
Styrelsen vill att så många som möjligt kan ställa upp och stå i cafeterian under
denna vecka. Kan ni inte själva, så kanske ni har någon annan som kan hjälpa till.
Cafeterian är en viktig träffpunkt under tävlingarna och framför allt kan den dra in
inkomster till klubben. Ett arbetsschema kommer bifogas vilket ni kan fylla i vilka
tider ni kan stå i kafeterian. Lämna ifyllt schema till Conny N. Schemat kommer
även att skickas ut via mail.
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