BULLETINER FRÅN ARBOGA FLYGKLUBB Nr 2/2017 november

Härmed kallas du till

Årsmöte för val av styrelse
och

Medlemsmöte
Söndagen den 26 november kl 17.00
i

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

Vi börjar med det formella årsmötet enligt stadgarna
Efter en summering av 2017 ägnar vi oss åt framtidsdiskussioner,
Framtiden?
Vad vill vi med klubben i framtiden? Vad ska vi satsa på? Hur ska vi göra det? Vem ska göra det?

Klubben bjuder på förtäring
Anmäl gärna till Bengt om du tänker komma så han kan planera resurserna.
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Välkommen!

VINGPENNAN nr 2- 2017
Red:
Tel:
Mobil:
Tel klubben:
E-mail
ebbadress:

Lars Jauring, Per Nykvist
0589-660368 (LJ), 0589- 14797 (PN)
070-333 68 70 (LJ), 070-6312396 (PN)
0589-410 42
jauring.la@telia.com, per.nykvist@gmail.com
http://www1.idrottonline.se/default.aspx?id=517529

Årets andra och sista nummer är som vanligt en kallelse till årsmöte med val av styrelse och
funktionärer för nästa år, och några korta kommentarer om vad som hänt sedan sist.
Säsongen avslutades traditionsenligt med klubbens landningstävling lördagen den 7 oktober.
Segelflygverksamheten är avslutad, segelflygplanen är demonterade och undanställda.

Årsmöte 2017-11-26
Söndagen den 26 november håller vi det stadgeenliga årsmötet med val av styrelse och
funktionärer för verksamhetsåret 2018 i enlighet med stadgarna (finns att läsa via
hemsidan/filarkiv/bestämmelser/stadgar).
Den som har förslag på lämpliga personer för att fylla dessa poster bör snarast ta kontakt med
valberedningen, som består av Mats Lundqvist, Rauno Seimilä och Gunnar Birgersson.
När vi klarat av detta årsmöte, summerar vi den gångna säsongen och de aktiviteter som varit
och sedan lägger vi merparten av tiden och energin på att prata om framtiden, dels det som
redan är planerat och eller bestämt men framför allt vad vi vill med klubben på några års sikt.
Vad är framtiden för klubben? tävlingar, läger, träffar, banan, anläggningar, flygplan, flygare,
skolning…??
Det finns många frågor att diskutera och ju fler som kommer väl förberedda med tankar och
idéer desto bättre och mer givande blir diskussionerna.
Tänk till hur du själv ser på framtiden och kom till mötet och tala om det!
Bengt, och några till, brukar förse oss med förtäring under kvällen, och så blir det även i år.

Flygsäsongen 2017
Tävlingar
Arboga Open/SM
Årets upplaga av Arboga Open avgjordes 1 - 8 juli i klasserna 18m, Tvåsits och Klubb.
Vädergudarna var med oss och tillät sex tävlingsdagar, vilket gjorde att det kunde koras
värdiga segrare. Totalt deltog 41 segelflygplan och fem bogsermaskiner. Arrangemanget
leddes som vanligt av tävlingsledaren Mats Lundqvist.
Vinnare och svenska mästare blev:
18 m:
Börje Eriksson, Uppsala FK i en Ventus 3
Tvåsits:
Hans Larsson med Blomberg, Uppsala FK i en DuoDiscus XLT
Klubb:
Per Carlin, Arboga FK i en LS1-f. Hans fjärde raka SM-titel!
Övriga deltagare från AFK var Rauno Seimilä på 7:e plats och Lars Jauring på 15:e av totalt
20 deltagare.

USM
Tävlingen skulle enligt planen genomföras helgen 23-24 september. Men tyvärr gjorde de
låga molnen det omöjligt för de tolv deltagarna att få tillräckligt med höjd för att tävla på ett
säkert sätt. På lördagen var molnbasen så gott som noll, dvs dimma ända ner på marken. Efter
att vi tagit beslutet att ställa in så passade ungdomarna på att hålla möte om framtiden och
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eventuell lägerverksamhet. Efter gemensam pizzalunch passade några av ungdomarna på att
besöka äventyrsbadet Kokpunkten i Västerås.
På söndagen hade molntäcket höjt sig några meter, men efter en rekognoseringsflygning i
VOB visade det sig att molnbasen med nöd och näppe var över 100 m. Och det endast lokalt.
Så dagen fick ägnas åt kubbspel och grill innan vi definitivt avblåste tävlingen. Trist var
ordet!

Söndagen ägnades åt kubbspel.
Helgen därpå gjordes ett nytt försök på lördagen, denna gång med Per Carlin som
tävlingsledare. Tråkigt nog gjorde en miss i kommunikationen att en av ungdomarna kom en
dag för sent och en märkbart irriterad pappa/chaufför med son fick vända hemåt mot
Mariestad i ogjort väder.
Nåväl, av de ursprungliga tolv deltagarna var det åtta som kom på lördagen och gjorde upp
om USM-tecknen. I år var det Joakim Svanfeldt från Östra Sörmland som bäst kunde hålla
kylan och se till att Ludvig inte tog sin tredje raka titel. Men en andraplats visar ju att han
aldrig kan räknas bort. Nästa år ses vi på Vängsö
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Joakim Svanfeldt
Ludvig Jauring
Jonathan Hansson
Erik Tidstrand
Conny Yu
Amar Hadziagovic
Dennis Jensen
Jacob Pettersson

ÖSFK
Arboga FK
Falbygdens FK
Göteborg SFK
ÖSFK
NUFK
NUFK
ÖSFK

27,2
38,6
43,4
66,0
90,4
115,8
133,0
139,4

EM
Per Carlin deltog i tävlingarna som avgjordes i Tjeckien. Han slutade på 23:e plats av totalt 31
i klubbklassen.
Inter Hannover Safe Skies 2017
Tävlingen har avgjort på ett antal platser i landet under sommaren. Från Arboga FK deltog
Lars Jauring som tog hem totalsegern, Bengt Frid på 4:e plats, makarna Carlin på 8:e plats
och nykomlingen Ludvig Jauring som slutade på 40:e plats. En bit ner men inte sist. Grattis
till alla!
Klubbmästerskap – landningstävling 2017
Årets landningstävling blev en kamp med vädergudarna som bjöd på mycket moln och lätt
regn i omgångar. Vi lyckades dock få till de 16 starter som behövdes för att de deltagarna som
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trotsat gråvädret skulle få flyga sina två omgångar vardera. Efter en tuff kamp om metrarna
hade vi, glädjande nog, en ny vinnare i form av Veli-Matti. I år hade han lärt sig läxan och
satte sig så gott som på nollinjen vid båda försöken. Mats L tog en stabil andraplats. Den
tredje pallplatsen blev det en kamp om mellan fjolårsvinnaren tillika årets USM-tvåa Ludvig
och Bengt F, som alltid är vass. I år var det Ludvig som lyckades bäst av de två och hamnade
på pallen även i år.
Plac
1
2
3
4
5
6
7
8

Veli-Matti Sorvari
Mats Lundqvist
Ludvig Jauring
Bengt Frid
Lars Jauring
Rauno Seimilä
Anders Jacobsson
Pierre Wolf

Inteckningar i vandringspriset
Plac
1
Ludvig Jauring
2
Veli-Matti Sorvari
3
Mats Lundqvist
4
Lars Jauring
5
Conny Ahlberg

Prickar
9
13
16
18
27
44
120
905

2016
3

2017
1
3
2

2
1

Totalt
4
3
2
2
1

Samtliga deltagare i klubbmästerskapet utom vinnaren Veli-Matti Sorvari som var tvungen att
avvika före prisutdelningen
Skolning
Conny Ahlberg jobbar vidare och under året har vi fått både nya cert och C-diplom.
Segelflygets dag
Kort rapport från Segelflygets dag på Arboga FK 20 augusti. Text Olle Ytterberg.
Lördagen började med ordentligt regn, kl 10.00 var det omöjligt att flyga. Vid 12-tiden hade
det klarnat upp så pass att det var flygbart och de första besökarna hade anlänt.
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Vid 15-tiden beslutade vi oss för att avbryta p g a alltför hård och byig sidvind, vi närmade
oss gränsen för både komfort och säkerhet.
Då hade vi genomfört 8 passagerarstarter och ytterligare några stod på kö.
Vi erbjöd samtlig i kön att återkomma söndag morgon, vilket de också gjorde.
Under söndagen genomförde vi 10 passagerarstarter i ett betydligt bättre väder.
Sammantaget har vi genomfört 18 prova-på-flygningar och haft ett 30-tal besökare. Den
yngste flygaren var 14 år och den äldste var 78.
Två av de besökande säger sig vara intresserade av att börja skola hos oss och kommer att
följas upp med mer information och kontakt mm.
Annonsering och marknadsföring inför evenemanget har bestått i en betalannons på Facebook
(80 kr) vilken verkar ha haft en stor spridning då många angav att det var så de hittat oss.
Vi har haft en artikel i Arboga Tidning, något i lokaltidningen Magazin24, ett inslag i Radio
Västmanland som besökte flygklubben i fredags och SVT Västmanland som enligt uppgift
visat bilder från förra årets evenemang i veckan. Dessa har nåtts via ett pressmeddelande som
gick ut i början av veckan.
Arboga Tidning besökte oss under lördagen och har publicerat en stor artikel med bilder,
tyvärr bakom en betalvägg.
Kort sagt har det fungerat väldigt bra, men vi ser gärna fler klubbmedlemmar som visar sig på
klubben vid ett sådan här evenemang.
Några få har jobbat väldigt mycket, och det är alltid trevligt att visa upp en aktiv klubb.
Modellflygsektionen
Arrangerade traditionsenligt en storskalaträff under helgen 21-23 juli. Det kom många som
ville träffas, visa upp sina modeller och flyga med dem. Den här träffen är nu etablerad i
modellflygarkretsar och blir bara större för varje år. En hel del publik kommer det också, och
det ger ett gott tillskott till modellsektionens ekonomi.
Arbetet med att förbättra ytor och "byggnader" vid modellstråket fortskrider.

Flygplanen
WT 9 Dynamic, SE-VOB
Bogsering men väldigt lite friflyg. Avställd under vintermånaderna november - februari.
Under sommaren har bogserförarkadern utökats med Hans Eisengarten från Örebro.
Vinterunderhåll segelflygplan:
LS4, SE-UNM,
Skall få ett sporrhjul i gummi. Janne Johansson hjälper till med inköp och
montering/modifiering. Den har även ett par mindre lackskador på kroppens undersida vid
sittbrunnen. Dessa åtgärdas i samband med sporrhjuls-modifieringen. Lars samordnar. I övrigt
inga kända åtgärder
Duo Discus SE-UVG
Det som vi vet behöver göras är främst lagning av ställuckorna som fick sig en törn i samband
med sättning i ”ruffen” i somras. Annars är det vanlig årstillsyn som gäller. Just nu står två
privatkärror i byggis, men vi bör kunna sätta igång med Duon i mitten på november.

Andra aktiviteter på fältet
Gräsklippning
Även i år har klubben haft ansvaret att sköta klippningen på AMPA-fältet. Vi har jobbat med
det enligt ett sedvanligt jourschema. Eftersom vi gör jobbet på kommersiella villkor men med
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ideell arbetskraft blir det ett mycket bra och välkommet, för att inte säga nödvändigt tillskott
till klubbkassan. Vi har inte behövt lägga några pengar på akuta reparationer, men Björn och
Per N jobbar med att renovera extraaggregat så att vi ska ha 2-3 kompletta aggregat i reserv
för att enkelt byta ut när något inte fungerar tillfredsställande.
Vädret har varit gynnsamt. Väldigt lite regn har begränsat grästillväxten och det har inte heller
varit några hinder för att klippa när det behövts.
De ansvariga för AMPA har utryckt att de är mycket nöjda med hur vi sköter jobbet så det bör
väl finnas goda chanser till att vi kan få det även nästa år.
Det är många som har ställt upp och gjort jobbet under sommaren, och klubben tackar alla
som orkat sitta och skava runt på våra gamla traktorer.
Perkeringsytor
Per N har fortsatt med ytorna bakom hangarerna och lagt på mer grus runt plåthangaren.
Bortom expeditionsbyggnaden har det lagts ut markduk och grus för att skapa en yta för
parkering av några flygplansvagnar.
Asfaltbanan
Klubben har bekostat en reparation av två av de skadade sprängtunnlarna tvärs över banan.
Nu kan man rulla över med flygplan utan att riskera haverier. Kostnaden blev 56 000 kr, men
då kan vi räkna av ett bidrag på 12 500 kr som vi fått via Sparbanksmiljonen. Sparbanken
Västra Mälardalen delar varje år ut ansenliga bidrag till klubbar och organisationer i regionen.
Trähangaren
Portväggen är riktad och stagad så att den ska palla trycket från kommande stormar.

Inför 2018
Inga stora tävlingar är planerade för vare sig 2018 eller 2019, men 2020 kommer det att bli
igen.
Nya rutiner för flygfältet ESQO och PPR
NOKAS är nytt skyddsvaktbolag sedan i våras och från och med oktober gäller nya rutiner för
PPR . Det vill säga att "Prior Permission Required" gäller och lämnas nu av vakten via
telefon 0589-81844. Under helger, när flygklubben har organiserad verksamhet igång kan
flygklubben ge tillstånd via telefon 0589-41042. Observera dock att bestämmelserna för
skyddsobjekt gäller. Vakten kommer att vara noga med ID-kontroller. Alla som beträder
skyddsobjektet ska var beredda på att kunna visa upp giltig ID-handling.
Till sist..
en enträgen och alltmer eftertrycklig vädjan från redaktörerna om bidrag till utgivningen av
denna skrift. Om inte kanske vi ska vi lägga ner utgivningen i den här formen och hitta något
nytt som bättre kan hålla oss uppdaterade med vad som händer i klubben. Det gäller också vår
hemsida, som hjälpligt fungerar och hålls något aktuell av Per N, men som behöver någon
som med kunskap intresse och engagemang kan gör den till vad den borde vara: det första
som kommer upp när våra datorer slås på!
Till alla som känner något ansvar för informationen på hemsidan vill vi rikta en uppmaning
att hjälpa till med uppdatering av uppgifter. Det finns tyvärr flera saker som inte är aktuella!
Höstmörkret faller över oss, men snart är det jul och då vänder det igen!

Sid 6

