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Härmed kallas du till

Årsmöte
Val av styrelse för 2009
och

Höst-medlemsmöte
Söndagen den 16 november kl 17.00-19.00

Hjeson AB, Strängen 1, Arboga

Eventuellt kommer en gästföreläsare och berättar och visar bilder.
Detta är inte klart i skrivande stund

Efter årsmötet tar vi en kopp kaffe med
bröd
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Här kommer nu årets tredje nummer av VINGPENNAN

Årsmötet 2008-11-16
Söndagen den 16 november håller vi det stadgeenliga årsmötet för val av styrelse och
funktionärer. Förslag på lämpliga personer lämnas med fördel till någon i valberedningen som
består av Mats Lundqvist, Bengt Frid och Olle Jonasson.
Medlemsmöte
Som vanligt tar vi en diskussion om klubben och framtiden. Tänk efter och ta med alla bra
förslag och idéer till mötet! En viktig punkt blir planeringen inför kommande års tävlingar,
som ni kan läsa mer om under rubriken VM. Men att ha stora tävlingar bör ju helst vara en del
av det som satsas för en fortsatt framtid för klubben och flygfältet, så det är bra om vi tänker i
ett längre perspektiv. Tänk till före mötet och ta med dig dina idéer!
Förhoppningsvis har vi ordnat med någon intressant programpunkt till mötet.
Håll utkik på hemsidan www.arbogafk.se för mer information!

Landningstävlingen den 11 oktober 2008
Årets landningstävling, som totalt lockade 11 deltagare, började med en grå och regnig
förmiddag, men med hopp om en snar väderförbättring. Den kom också, och under tiden vi
väntade hann vi med en fika med mumsiga nygräddade wienerbröd, som Bengt fixat. Det gav
oss också gott om tid för att diskutera regelskrivningen i SHB och hur vi skulle tolka den
lokalt. Till slut kunde vi enas och sedan var det bara att mäta ut och markera banan. Vinden
var den som oftast gäller på Arbogafältet, hård, byig rak sidvind från sydväst. Så egentligen
borde det ju vara förutsättningar som vi alla behärskar till fulländning eller hur? Nu tillkom
det faktum att gräset var både blött och ganska nyklippt vilket gjorde att Twinnen rullade och
eller gled lätt framåt mot ”skogen”, som det visade sig att många ärrade piloter hamnade i.
Men innan vi inledde tävlingen beslöt vi att det var lika bra att tända grillen och korva upp oss
ordentligt, för att inte riskera att denna del av dagen skulle gå förlorad.
Han som hade dragit ettan och skulle inleda tävlingen hade ägnat mer tid åt att fotografera
våra inledningsövningar, än att hålla reda på hur tävlingsbanan var lagd, så det slutade med att
han kom in för landning från fel håll och så var hans tävlingsdag förstörd.
Bättre gick det för Olle Jonasson som efter första omgången ledde klart med endast 2 prickar.
Men vad hjälper det när allt går fel i andra omgången, då han drog på sig en kollosal massa
prickar, som gjord att han slutade på en mindre hedrande niondeplats, tätt före den i
segelflygsammanhang debuterande bogsören Anders Storck. En extra blomma till Anders för
att han äntligen lät sig övertalas att ställa upp!
När alla hade visat sin förmåga att landa prick och få stopp på ekipaget före skogen visade det
sig att det stod lika mellan Gunnar Birgersson och Lars Jauring, som båda samlat 88 prickar.
Tyvärr hade det redan blivit en lång dag så någon särflygning kunde vi inte ta till, och ingen
hade något att invända mot att de två fick dela poängen för vandringspriset, men att ändå ge
dagens största prispokal till Gunnar som segrare.
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Pristagarna 2008. I mitten segraren Gunnar, till höger tvåan Lars och till vänster trean Bengt
Så här ser den kompletta prislistan i landningstävlingen 2008 ut (den sammanlagda
poängställningen i vandringspriset inom parentes):
1
1
3
4
5

Gunnar Birgersson
Lars Jauring
Bengt Frid
Per Nykvist
Anders Bilde

(5,5)
(9,5)
(2)
(5)
(1)

6
7
8
9
10
11

Conny Ahlberg
Anders Jacobsson
Lars Olof Broberg
Olle Jonasson
Anders Storck
Per-Olov Andersson

(1)
(5)
(-)
(1)
(-)
(-)

Och så får vi inte glömma att Mats, som inte kunde delta i årets kamp, har 8 poäng, så det
kommer att bli en hård kamp om målet 10 poäng och slutsegern nästa år också!
Inför hotet att ”Engelbrekt” skulle sluta sin vandring har klubben fått en ny pokal att kämpa
om tack vare en generös gåva från ”Pysen” Broberg. Han har nämligen under sin tid som
aktiv flygare varit så framgångsrik att han erövrat två vandringspris, varav ett med nästan bara
hans namn på, och den pokalen återlämnar han nu för att den ska få en ny vandring bland
numera aktiva segelflygare. Ska vi kalla den ”Pysens Pokal”?

VM i Arboga 2011
Nu har alla inblandade äntligen skrivit under de grundläggande avtalen för
6th FAI Women's World Gliding Championship, som skall avgöras i Arboga 2011.
Det kommer att kräva en enorm massa insatser av alla, och då menar vi alla i klubben, och att
vi har ett stort behov av utomstående samarbetspartners och sponsorer. Redan nästa år
kommer sannolikt SM i klasserna standard, 15 m, open och klubb att förläggas hos oss under
v 27. Under 2010 måste vi dessutom arrangera ett öppet för-VM och till dess måste vi ha
ordning på det mesta som behövs för ett riktigt VM.

Vinterunderhåll
Vinterns underhållsarbete kommer att organiseras och genomföras på samma sätt som vi gjort
tidigare år. PeO och Björn håller i trådarna och fördelar arbetsdagar. Till att börja med finns
Bengts Ls6 och klubbens Ls4 i bygglokalen. Kom gärna med egna tankar om lämplig
fördelning av arbetsinsatser till PeO.
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