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Aktiviteter på flygfältet
Nu är det full fart på förberedelserna för det som kommer att
hända på fältet under resten av sommaren
Det börjar med en

skolvecka tillsammans med Örebro Segelflygklubb
Vecka 27, 29 juni – 7 juli
Efter ett par veckor kommer de stora modellerna till en

storskalaträff för modellflygare
19-20 juli
Och till slut kommer SM i segelflyg i klubbklass och 18 m att avgöras i

27 juli – 3 augusti
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Så är det hög tid att få upp full fart på allt som behöver göras innan fältet är fullt av folk och
aktiviteter.
Skolveckan är väl när det här kan läsas redan igång, men den får vi hjälpas åt att genomföra
dag för dag och de som inte är direkt engagerade kan ju mellan flygningarna hjälpas åt med
det som behöver fixas.
Inför Arboga Open har Mats gjort en lista, som kan vara till hjälp för att komma ihåg vad som
behöver göras. Listan finns på anslagstavlan i bygglokalen och publiceras, i något bearbetad
form, längre fram i texten. En hel del av jobbet vore bra om det blev gjort omgående, och i
vart fall i tid före storskalaträffen, så det är bara att ta egna initiativ och hugga in!
Styrelsen har föreslagit att vi också tar gemensamma tag och samlas till arbetshelger 6-7 juli
och 13-14 juli. Vi kan aldrig bli för många som kommer ut och hjälps åt då, så planera in
någon eller några av dessa dagar för en arbetsinsats i god klubbanda!

Vingpennan brukar ju normalt också innehålla lite information om vad som hänt i
klubben sedan sist och här kommer några korta stycken

Årsmöte 2013-03-17
Söndagen den 17 mars avhölls det stadgeenliga årsmötet med redovisning av verksamheten
under 2012. Verksamhetsberättelser och protokoll kommer att finnas i filarkivet på hemsidan.

Säsongsstarten 2013
Efter en lång och seg vinter kunde vi ändå komma igång med flygning tidigt. Banan har varit
plogad under vintern och även om det var lite snövallar längs kanterna och snön fortfarande
låg kvar på gräset kunde både klubbens egna och flera gästande flygare komma igång redan i
slutet av mars.

Flygplanen
Duo Discus, SE-UVG och Ls4, SE-UNM
Båda har fått sin vinteröversyn ordnad och har utnyttjats flitigt. Under våren har Örebro
Segelflygklubb vid två tillfällen hyrt Duon för speciella aktiviteter.
PA28 Cherokee, SE-FAL
har vi fortfarande kvar i vår ägo, men nu har vi gett Andersson Aircraft uppdrag att försöka
sälja den. Några spekulanter har hört av sig, men ännu har det inte kommit till något avslut,
och i avvaktan på det så finns den tills vidare i Tierp för att tjänstgöra som bogsermaskin där.
WT 9 Dynamic, SE-VOB
är i full drift och fungerar utmärkt i bogseringen.
I samband med att ÖSFK har hyrt vår Duo så har man också vid ett tillfälle lånat in VOB för
bogsering. Vad vi hört så kunde de konstatera att det är ett mycket bra bogserflygplan.
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Gräsklippning
Även i år har klubben fått ansvaret att sköta klippningen på AMPA-fältet. Nu har vi ju ett par
års rutin och erfarenheter att bygga på så med det jourschema som är upprättat bör vi klara
jobbet på samma godkända sätt som tidigare. Vi har redan hunnit klippa ett flertal gånger, och
bara maskinerna fungerar och sköts på rätt sätt ska vi kunna få ett bra ekonomiskt tillskott till
klubben genom det uppdraget.

Men åter till de gemensamma arbetsuppgifterna
Närmast ansvariga för skolveckan är Lars Jauring, för storskalaträffen Jonas Hagberg och för
Arboga Open Mats Lundqvist. Ta gärna kontakt med någon av dem om du har några
funderingar kring arbetsuppgifterna. Den lista Mats har satt upp ser ut som följer:
Städa köket i ladan
Göra iordning stolar och bord
Städa köket och övriga ytor i baracken
Städa ur hela ladan
Röja gräset vid "badet" och runt sovstugan
Kolla (installera) pumpen för vattentakning
Röja gräset i bankanterna
Kolla markeringsdukar för masterna (tillverka nya ?)
Köra igång varmvattenberedare i ladan
Städat i sovstugan
Dra elen till campingen
Vatten o gasol till duschbaracken
Tvättmaskin
Barlastvattentankar
Vattendunkar (förtöjning av fpl mm)
Färskvattenfilter
PA
Kanon
Flygledarvagn
Styrning till eluttag barlasttankning
Briefingbord o stolar
Internetanslutning
"Få igång" serveringen
Fylla frysar
Tillägg: (PN mfl)
Beställa bajamajor
Ordna sophantering
Beställa städning av toa, duschar etc
Prisbordet
Datorer till kansli
Flytta tankanläggning till norra plattan
Fixa till "Brobergs" husvagn för inkvartering
Provtagning dricksvatten ?
Tömning av avloppstank, WC
Ordna tömning av gråvatten
Vägskyltar ?
Interna skyltar
Utrustning för avspärrning av banan vid vägen
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Redaktörens kommentarer
Stort jobb

Stort jobb

Vatten klart
Installerad
Jonas Hagberg levererar

Jättejobb
Behov av ytterligare frysar?
BF
PN kontaktar Vafab Miljö

PN jobbar på det
Påfyllning!
Nödvändig kostnad ?

