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Verksamhetsberättelse konstflyg tävlingsåret 2011 
 

Tävlingsverksamhet  

F3A – Nationella tävlingar 

Under verksamhetsåret 2011 hölls 4 stycken nationella tävlingar i klasserna F3A, 

F3A Nordic och i F3A sport. Antalet unika tävlande i de olika klasserna har varit: F3A 

– 17, Nordic 7, Sport 6. 

Glädjande är att det vid samtliga tävlingar utom Hösttävlingen  varit deltagare i F3A-

sport! 

F3A - SM 

SM arrangerades av MFK Jupiter, Luleå, 13-14 Aug Arrangemanget var mycket väl 

genomfört där  bl.a. klubben bjöd på en härlig middag under lördagskvällen. 

Svenska mästare/Riksmästare blev: 

F3A: Tommy Stenlund MFK Jupiter 

Nordic: Ingmar Svensson Stranda MFK 

Sport: Lars Wikström MFK Jupiter 

För övriga resultat hänvisas till hemsidan f3a.se 

F3P - SM 

Inga tävlingar anordnades i F3P under året. 

F3A Internationella tävlingar 

Sverige deltog med vid NM i Jämi Finland. F3A-laget bestod av Bernt Olsson, Roger 

Larsson, Tommy Stenlund, David Lundström och Anders Johansson. Lagledare var 

Anders Johansson. Nordic-laget bestod av Roland Lind, Fredrik Lundberg och 

Joakim Sandström.  Medhjälpare och läsare var Ingmar Svensson. 

Resultatet i F3a blev David 3, Tommy 6, Bernt 10, Anders 11 och Roger 12. Laget 

hamnade på 2 plats.  

Resultatet i Nordic blev Roland 3, Fredrik 11 och Joakim 12. Laget hamnade på 3:e 

plats 
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Resultaten kunde definitivt blivit bättre! Detta var inte Sveriges NM, David överskred 

maxtiden i första finalomgången med ca 7 sek. Vinst i denna omgång hade betytt att 

David blivit mästare. Bernt fick vevaxelbrott på sin YS! Anders var mentalt blockerad 

och flög långt under sin normala nivå. Däremot var Rogers flygningar bland det bästa 

han gjort under en internationell tävling och det syntes också i resultatlistan. 

I Nordic stördes resultaten av en mycket partisk finsk domare. Detta upptäcktes när 

domarstatistiken presenterades, den som definitivt blev drabbad var Roland, om den 

finske domaren räknades bort fick Roland och den danske 1:an samma 

placeringssiffra 22 och den finske 2:an 44! I den sista omgången den flög finske 

deltagaren rent ut sagt dåligt men hölls ändå 2:a i ronden av den finske domaren och 

Roland 6:a, de övriga domarna hade Roland som  1,2,3 och dansken som vann som 

1,1,2.  

Tävlingsledningen uppmärksammades på ovanstående och lovade tala med den 

utpekade domaren så vi hoppas att han bättrar sig alternativt inte ställer upp mer på 

internationella tävlingar. Vi kommer att protestera om han blir anmäld till nästa NM 

som domare om vi inte får garantier att han blivit bättre utbildad . 

Övrig verksamhet 

Träningsläger före EM 

Ett träningsläger hölls i Linköping innan avresan till NM i Finland. 

Domarkurser 

Inga  domarkurser har hållits under året. 

GS 
Ingmar Svensson 


