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LANDNINGSTÄVLING
Landningstävlingen den 12 okt samlade 10 tappra tävlande. Det blåste som vanligt rak sidvind men
för ovnalighetens skull från öster. Detta i kombination med ett torrt och hårt underlag med lång
utrullning som följd gjorde att det blev många besök i ”diket”.
Efter de två omgångarna kunde prisutdelning ske.
Resultat listan: 1 Anders Jacobsson 76 pr, 2 Mats Lundqvist 77 pr, 3 Olle Jonasson 326 pr,
4 Lars Jauring 345 pr, 5 Simon Timhede 367 pr, 6 Per Nyqvist 372 pr, 7 Sven Robertsson 375 pr,
8 Olle Jonsson 381 pr, 9 Bernt Gustavsson 534 pr och 10 Conny Ahlberg 678 pr.

RAPPORT FRÅN SM
Vårt arrangemang av årets i SM o Std- och 15 m klasserna gick
mycket bra.
Trots den lilla personalstyrka som stod till vårt förfogande
fungerande organisationen bra.
Vädret var också på vår sida och vi kunde genomföra 7 av 8
möjliga tävlingsdagar.
Mera detaljer kan du få om du går in på SM hemsida:
http://home.swipnet.se/SM2002
Ekonomisk gick arrangemanget, totalt, med ett hyggligt plus.
Vi ser ut att få ett plus på ca 40 kkr.
Bilder från SM

Stig

Fest

NY Ls4
I samband med en sträckflygning med vår Ls4, SE- TXE, under
SM-veckan havererade den i samband med en utelandning. Piloten
skadades lätt. Flygplanet däremot fick så pass omfattande skador
att det inte gick att reparera inom försäkringsbeloppet.
TXE är såld till Tomas Pyls Flygservice i Lidköping och vi har fått ut
försäkringssumman. Tomas Pyls har förmedlat köp av en ny Ls4
från Tyskland. Det nya flygplanet är av samma årsmodell men
bättre utrustad än TXE. Förutom grundinstrumentering och radio är
den försedd med en segelflygdator av märket ”FILZER”. Dessutom
har det betydligare mindre flygtid loggad än TXE - 1200 tim. Det
nya flygplanet har varit privatägt med endast en ägare sedan det
var nytt och är mycket väskött.
Det nya flygplanet kom till Arboga i mitten av september och har
provflugits av Lars Jauring och Sven Robertsson.
Nu återstår byråkratin med att få flygplanet svensregistrerat. Då
årets säsong är i det närmaste slut har vi hela vintern på oss att
ordna registreringen.
Ekonomiskt har affären har affären inte kostat klubben någonting.

OCKSÅ ETT SÄTT ATT FLYGA
NÅGON SOM VILL FLYGA MED?

PYLONTÄVLINGEN 02-09-28
I Q-500 och SM i F3D klasserna
Lördagen den 28 September 2002, var det så dags för årets sista
pylontävling, den gick av stapeln i Arboga och som arrangör för
evenemanget stod Arboga FlygKlubbs Modellsektion.
Redan klockan 07:00 började de tävlande att samlas vid depåområdet
för att montera ihop sina plan, dels för att provköra motorerna men
även för att hinna med en träningsrunda i banan.
Vädret var helt ok, med en temperatur på 7-8 grader nästan vindstilla och molnigt , det
kom några kortare regnskurar, men de drog bort i god tid innan tävlingen som skulle
starta kl 09:00 drog igång.
En halvtimme innan första start upptäcker vi katastrofalt nog att minst 8 funktionärer
hade kommit på andra saker att pyssla med , istället för att hjälpa till på tävlingen! nåväl,
det löste sig med hjälp av de tävlande som snällt ställde upp och fyllde ut vakanserna.
Lätt försenade drog så tävlingen igång, Q-500 och F3D varvades med
varandra, och efter en hel dags tävlande i en för September riktigt skön temperatur med
soligt väder.
Avslutades så tävlingen med finalerna i Q-500, i A-finalen råkade Stig Karlsson ut för en
hård markontakt i full fart och hamnade därmed på en fjärde plats, tredje platsen lade
Magnus Lord beslag på, Per
Nordengrim nådde andra plats och på en hedrande första plats kom Tiit Pöllupüü som
därmed även lade beslag på första plats i Q-500 cupen.
I F3D kom Glenn Reutenberg på en hedrande tredjeplats, andraplatsen hamnade
Andreas Karlsson på, och segrade gjorde Ingvar Larsson.
Kvällen avslutades med bankett på vandrarhemmet, Marie hade med
hjälp av Yvonne och Cickan tillagat en måltid som smakade superbt,
så det var bara för oss att slå oss ner och njuta av mat och dryck.
under kvällen firade vi att tävlingssäsongen äntligen var slut, och löste
även de större världsproblemen innan vi till slut kom till ro och somnade.
Bakom tangenterna: Gunnar Jönsson

