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Här kommer nu årets andra nummer av VINGPENNAN!!!!
I förra numret hoppades jag att mitt redaktörsskap endast skulle vara ett inhopp.
Tyvärr fick Olle inte fortsätta sina dagar längre än till den 25 april. Han lämnar
ett stort tomrum efter sig hos oss alla och vi kommer att sakna honom. Samtidigt
hoppas, och vet jag, att Olles anda för alltid kommer att finnas kvar i klubben.
Det närmar sig säsongsslut och i och med detta en del viktiga påminnelser som
framgår av denna tidsskrift.
Vi kan påbörja summeringen av en av våra mest intensiva säsonger hittills.
Tyvärr blev tävlingarna (DM vecka 29 och SM vecka 31) drabbade av dåligt
väder vilket innebar mindre flygning och därmed mindre omsättning i vår
eminenta tävlingscafeteria. Trots detta lyckades vi få ett välbehövligt tillskott i
kassan inför närmaste framtiden där det kommer att krävas en del investeringar
såsom motorbyte, 3000-timmarstillsyn (UEH) mm. Mycket mer finns att säga
om dessa intensiva veckor men jag nöjer mig i detta läge att tacka dem som
bidragit till att göra perioden så bra som den blev (trots vädret).
Först ett stort tack till Mats Lundqvist (och hans familj) för eminenta insatser
som tävlingsledare och lägergeneral under det lyckade Regionslägret
v28, vilket för övrigt blev enda intensivveckan med bra väder.
Tack även till alla övriga som ställt upp och jobbat inför och under dessa
veckor!! Ni är ovärderliga.

Landningstävling
Lördagen den 8 oktober samlas vi kl 09.00 för årets begivenhet;
Landningstävlingen. För första gången kommer den att genomföras utan Bergfalke
med USM-regler enligt SHB. Ställ upp så mangrant det går! Som vanligt grillar vi
korv i halvtid.
Välkommen!
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Arbetshelg
15-16 oktober
Välkommen till årets höstarbetshelg!
• Demontering av flygplan
• Städning av bussen, hangarer, ladan, bygglokalen mm
• Utrensning av sopor
• Övrigt (definieras på plats)
Vi kör igång vid 9-tiden.

Årsmöte
Lördagen den 5/11 träffas vi för att välja en ny styrelse samt för höstmöte där vi som
vanligt blickar bakåt och framåt i tiden.
• Hur var årets säsong?
• Hur har vi flugit?
• Bra- dåligt?
• VM-säsongen 2006. SM i Arboga?!!
• Lägervecka?
• Rekrytering?
Som ni ser så finns det en hel del att ventilera. Tänk gärna igenom om det finns andra
angelägna frågor som bör tas upp.

Höstfest
Efter val- och medlemsmötet träffas vi över en tallrik Rödbetssoppa (eller Borstj som
det heter på ryska). Ta med dig ett gott humör och en god vän även om du inte är
med på mötet innan. Vi kommer naturligtvis att prestera någon form av efterrätt och
kaffe-te.
Kostnad: självkostnad
Anmälan sker till redaktören eller Conny Näslund senast 3/11
Välkomna!!
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Notiser
•
•
•
•
•
•

PeO har gått grundkurs tekniker på Ålleberg. Kursen berättigar till fortsatt
teknikerutbildning
Vi har fått en ny steg II-tränare i Mats Lundqvist. Han har nu behörighet att
utföra provlektioner, PR-starter och kontrollflygning med certinnehavare.
Mats L erövrade under lägerveckan även behörighet att utföra grundläggande
avance-övningar (looping, gunga, chandelle). Fler intresserade finns!
Lars knep sitt första DM-tecken i årets DM med klubbens LS4
Anders J knep brons i SM 18-m-klassen (med endast 15 m spännvidd)!
Ola Nykvist håller på att snickra till en ny hemsida. Vi ser fram med spänning
mot den. Alla är välkomna att bidra med innehåll….

Kvällsflygning
En av säsongens positiva erfarenheter var de kvällar i juni då vi skolade och friflög
så länge termiken höll. Detta visar att trots få elever är det befogat att ha verksamhet
en vardagkväll i veckan. Under en tisdag flög vi mer än vi gjort sammanlagt de två
föregående helgerna. Detta faktum anser jag vara en god motivation till att fortsätta
med kvällsflygning i samband med skolning även nästa sommar. Dessutom ges
möjlighet till begränsad sträckskolning, typinflygning, passagerarstarter mm, så
passa på att utnyttja dessa sköna försommarkvällar.
Redaktörn

Skvaller och lite annat
•

Per Nykvist flyttar tillbaks till Arboga igen! Vi hälsar honom hjärtligt
välkommen.
• Intresset för avancerad flygning är under framväxt. Förhoppningsvis kommer
vi att upprepa möjligheten att ava-skola under nästa års lägervecka.
Redaktörn
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Rekrytering
Slutligen vill jag reflektera lite över ett angeläget ämne. Hur ska vi bete oss för att få
nya flygare till klubben? I år har en hel del insatser gjorts i form av:
• Annonskampanj inför skolstart
• Satsning på lokalpressen samt radio och TV vid tävlingar
• Ungdomsläger 17-18/6
• Reklamskyltar för SM
• Deltagande vid jubileumsdag AerotechTelub 60 år. Flygplansuppställning
Mini-Nimbus
Som ni ser så har en hel del gjorts och vi har fått stor uppmärksamhet i media både
före och under sommarens intensivveckor. På klubben finns nu en pärm där vi ska
försöka samla tidningsutklipp. Vad har vi då sett för resultat? Spontant så tycker jag
att responsen är en stor katastrof! Eller vad sägs om följande fakta:
• Annons och PR-kostnader: ca 11 000 kr
• Antal svar på annonsen om prova-på-paket: 4 st
• Antal nya elever: 1 st
• Ungdomslägret inställt pga inga anmälningar??!
Vad har vi gjort för fel?
Trots den massiva exponering som vi ändå fått under året har det hittills inte
resulterat i nämnvärt ökat intresse för sporten. Vi måste därför ta nya tag och hitta
vägar att nå ut till potentiella blivande segelflygare. Jag vägrar tro att det inte ska
finnas 3-4 stycken lämpliga kandidater inom vårt upptagningsområde.
Några tänkbara aktiviteter kommande vinter/vår:
• Hänga upp flygplan inomhus i Sko-Giganten (ÖoB) under någon vintermånad
• Storsatsning på segelflygets dag 2006
• Affischer och flygblad om vår verksamhet
I skrivande stund är en rekryteringsgrupp under bildande. Vi hoppas kunna jobba på
ett strukturerat och målmedvetet sätt och förhoppningsvis få bättre utdelning på våra
satsningar än vi hittills åstadkommit. Har du kära läsare något bra uppslag så tveka
inte att bidra med detta till oss. Vi måste alla hjälpas åt om klubben ska överleva. Vi
som redan är sålda på segelflyg blir ju inte direkt yngre med åren….
/Lars J
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Lite DM-bilder 2005
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