BULLETINER FRÅN ARBOGA FLYGKLUBB.

Nr 1 Februari 2017

Härmed kallas alla medlemmar i Arboga Flygklubb till

Årsmöte
Söndagen den 12 mars 2017 kl 17.00-ca 20.00

Arboga OK klubbhus
(Orienteringsklubbens hus som ligger snett upp till höger vid Ekbacksbadet)

Årsmötesförhandlingar enligt stadgarna
Bengt Frid och Owe Engström berättar om VM-äventyret i Australien
och Lars informerar kort om våra nya flygradioapparater

Klubben bjuder på fika
För planeringen vill vi ha anmälan om deltagande till Bengt!
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Här kommer årets första nummer av VINGPENNAN med en sedvanlig liten resumé av vad
som hänt sedan sist och med lite info inför sommaren 2017. Vi är övertygade om att det finns
många oskrivna bidrag och bilder därute. Skicka över dem och hjälp oss få ett bra innehåll i
nästa nummer!

Årsmöte med val 2016-11-27
Söndagen den 27 november 2016 avhölls det stadgeenliga valårsmötet med 12 medlemmar
närvarande i OK-stugan.
Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes, Mats Lundqvist, Bengt Frid, Lars Jauring och
nyvaldes Mika Puurunen. Som suppleanter omvaldes Conny Ahlberg och Gunnar Birgersson.
En tredje suppleant är vakant.
Per Carlin kvarstår som segelflygchef medan posten som motorflygchef fortsatt är vakant.
Revisorerna Markku Siipola och Pär Säterlid omvaldes och Olle Ytterberg omvaldes som
revisorsuppleant.
Modellsektionen har valt Bo Björklund till ordförande, Andreas Sarebro till sekreterare, Jonas
Hagberg, Björn Karlsson och Jan-Olof Norgren som ledamöter samt Daniel Johansson som
suppleant. Bo Björklund är deras representant i huvudstyrelsen.

Inbjudan till Årsmöte 2017-03-12
Härmed är alla medlemmar kallade till ordinarie årsmöte som handlar om verksamheten förra
året och redovisning av klubbens ekonomi med mera enligt stadgarna och kallelsen på första
sidan. Nu gällande stadgar finns på hemsidan under Filarkiv, bestämmelser.
Förslag till årsmötet skall vara inlämnade till styrelsen senast 26 februari.
Det blir också som vanligt en uppdatering av våra lokala bestämmelser och hur vi ska ordna
med flygledar- och bogserjourlistor. Per C ansvarar för flyglederiet och Lars J tar hand om
upprättandet av bogserjourlista.
Därefter fikar vi förstås, på klubbens bekostnad, och fortsätter diskussionerna om framtiden i
stort men framförallt om sommaren 2017 när det åter är dags för ett SM/Arboga Open på
Arbogafältet.
Som vanligt gäller att ju fler som kommer och deltar aktivt desto bättre blir det!

Vinterverksamhet
Underhåll UNM och UVG
Båda klubbens flygplan har genomgått årstillsyn och är så gott som färdiga för årets
flygäventyr. I skrivande stund återstår montering av instrument inklusive de nya
radioapparaterna. På grund av kommande krav på tätare kanalseparation har klubben
investerat i ny radioutrustning i båda planen. Det blir moderna Becker AR 6201.
Se bild på nästa sida. Det går att köpa många skjortor för vad de kostar, men med största
sannolikhet kommer det att krävas den här typen av radio från och med 2018. Det har inte
kommit några andra signaler från våra myndigheter i alla fall.

Sid 2

VOB
Även VOB kommer att få en likadan radio. Bra med enhetliga grejor inom klubben.
Det har varit dags att göra tidsbunden tillsyn på räddningsskärmen, så den har varit
demonterad och blivit ompackad i Tyskland. Inte billigt, men nödvändigt.
Markanläggningar mm
Det har inte hänt något under vintern, men nu är det dags att göra något åt asfaltskadorna på
banan inför sommaren. Att göra något bestående åt sprängtunnlarna torde bli mycket dyrare
än vad klubben mäktar med, så det blir nog att nöja oss med hjälpliga ytreparationer så att vi
inte riskerar att slå sönder flygplan i guppen.
Byggnader
Det finns stora behov av underhåll och reparationer av våra hangarer. Det finns en
arbetsgrupp under ledning av Bengt F som ska ordna det mest akuta. Samma med detta att det
egentligen skulle behövas en del större åtgärder, men igen kommer pengarna inte att räcka.
Plogning
Inte heller den här vintern har vi inte haft någon plogning av banan. Klubbens enda tänkbara
flygplan har ju varit avställt november - februari och det är ingen annan som kommit med
önskemål och erbjudit sig att ta kostnaderna.

Sommaren 2017
Säsongsstart
Det är planerat att vi ska uppstart helgen 1-2 april. Då ska vinterförvarade fordon tas ut från
hangaren och flygplanen monteras och kontrolleras förutom allt annat som också kan göras
denna helg.
Skulle det visa sig att vädret tillåter och intresse finns är det fullt möjligt att tidigarelägga
premiären. Flygledare och bogserförare får i så fall bokas utanför jourlistan.
Skolning
Skolningen av pågående och nya elever kommer i år att samordnas på ett bättre sätt genom
Olle Ytterbergs försorg. Det finns också planer för att samarbeta mer med Örebro
Segelflygklubb, för att utnyttja varandras resurser.
Modellsektionen kommer förstås att ordna sina traditionella storskalaträffar och tävlingar,
som blivit allmänt kända och drar allt fler deltagare och större publik.
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SM/Arboga Open
Årets stora händelse blir SM i tre klasser, Klubb, 18 m och 20 m tvåsits.
Som vanligt under ledning av Mats Lundqvist.
Tävlingarna avgörs under v 27, 30/6 till och med 8/7.
Under den och någon vecka före och efter behövs det många frivilliga funktionärer. Planera in
det i era kalendrar och kom med i gänget som fixar ytterligare en tävling som alla blir nöjda
med!

Så här såg det ut i ladan vid briefing i juni 2010.

Jourlistor
Flygledare
Per Carlin ser till att det finns jourhavande flygledare från och med 8 april och sedan alla
helger fram till landningstävlingen i början av oktober. Ta kontakt med honom och berätta
vilka helger du vill ta och vilka du inte kan. Resten fördelar han efter eget huvud.
Bogserförare
Lars J kommer att göra vad han kan för att det alltid ska finns någon jourhavande
bogserförare under helgerna. Alla "gamla" och nya bogserförare är kallade till ett bogsermöte
den 17 februari i Köping. Ta med almanackan och berätta vilka helger du vill ta och vilka du
inte kan ställa upp.
Gräsklippning
Vi utgår från att Combitech AB (Saab) kommer att vilja anlita oss för klippning av
antennmätanläggningen även detta år. Vi har ju visat att vi kan klara det och det betyder
väldigt mycket för klubbens ekonomi att så många är villiga att avsätta tid för att delta i
uppgiften. Tänk efter vilken/vilka veckor du vill åta dig att vara jourhavande klippare och
meddela så snart som möjligt till Per N. Säsongen brukar var från någon gång i maj till slutet
av september beroende på vädret.
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