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MÖTESPROTOKOLL F3A-TING  2000-11-18   
 

Närvarande: Bernt Olsson, Stenungsund Johan Westerberg, Stenungsund 
 Benny Pettersson, Stenungsund Lars-Olof Sundström, Stockholm 
 Gunnar Karlsson, Trollhättan Ove Andersson, Boden 
 Håkan Mattson, Stockholm Ronny Staberg, Ludvika 
 Håkan Trygg, Stockholm Robert Sundström, Uppsala 
 Ingemar Svensson, Linköping Tomas Johansson, Linköping 
 Johan Broström, Linköping 
 
1. Mötets öppnande: 
Bernt Olsson öppnade mötet och hälsade samtliga välkomna. 
 
2. Val av mötesfunktionärer: 

(A) Bernt Olsson valdes till ordförande.  
(B) Benny Pettersson valdes till sekreterare. 
(C) Håkan Mattson & Johan Broström valdes till justerare.  

 
3. Genomgång av föregående protokoll. 
Alla arrangörer skickar inte in bilder och resultat till tidningarna såsom bestämdes på föregående F3A-
ting.          (Arr.) 
Manöverlistan har inte blivit inskickad till tidningen (modellflygnytt).   (AU) 
Arrangerade träningshelger, liknande “Tidaholm lägret” som anordnades uppskattades av de som var 
närvarande. Mötesdeltagarna ansågs att det skulle återkomma i år.   (AU)  
 
4. F3A-relaterade aktiviteter under innevarande år. 
• Se: Verksamhetsberättelse 2000.doc 
• Utbildning i Populär-programmet gjordes av LEN i samband med tävlingens gång, Ett mycket 

positivt resultat. De som “drabbades” tyckte detta var mycket bra då nerverna sitter på utsidan och 
de finns mycket som skall fungera helt enligt reglerna. Tinget enades om att en sådan här 
utbildning skall stå med i inbjudan så de tävlande vet att de får en “knuff” i rätt riktning. Detta var 
ett mycket bra initiativ från LEN som hoppas att flera klubbar kan göra samma sak. 

• Domargenomgång i Luleå av Bernt Olsson. 
• Ingemar Svensson hade sin kärra p FAI´s möte i Linköping. Ett enkelt sätt att synas. 
• Bernt Olsson uppvisningsflög i Borås 
• Robert Sundström deltog i ”Yngve Lindholm memorial”, Södertälje. 
 
5. Tävlingar under kommande år. Preliminär tävlingskalender för kommande år. 
Preliminär tävlingskalender 2001: 
Trollhättan 9-10Juni 
Tidaholm  6-7Juli F3A (Aresti går samtidigt) 
Grums  Datum ej fastlagd 
Norsjö  22Juli (näst sista helgen i Juli) 
Linköping  15-16september 
Umeå  Datum ej fastlagd 
VM (Irland) 17-26augusti 
Kungsbacka Osäkert om de skall arrangera en tävling 
NM (Danmark)  30juni-1juli 
Tävlingarna kommer att skrivas i rätt ordning när kalendern är spikad och presenteras på hemsidan 
         (AU + Webmaster) 
Johan Broström informerade om ”STENBERGS CUP”. Det kommer att bli en cup i norr (Umeå, Luleå 
& Norsjö) där det kommer att delas ut priser till vinnarna. Bra initiativ. 
 
Uttagningstävlingar (UT): 
Det skall vara 2st UT i norr, 3st UT i söder enligt förra årets förslag. Nya klubbar som arrangerar 
tävlingar har förtur.        (AU) 
 
SM-tävling: 
 Det beslutades att NORSJÖ skall få arrangera SM. Avgjordes genom handuppräckning  
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Information: 
Landslag till F3A-VM:  Bernt Olsson, Robert Sundström & Inge Norberg. 

Team manager: Johan Broström 
Landslag till F3A-NM (F3A): Anders Johansson, Bernt Olsson & Robert Sundström 
 (Nordic): Johan Broström, Tomas Johansson & Håkan Mattsson 
 
6. Domare, domarkurser. 
- Sten-Erik Hahne har fått en inbjudan till VM som domare. 
- Domarkurs kommer att anordnas i Stenungsund vid tävling, annars inte. 
- Domarlista  skall flyttas till webben.      (Webmaster) 
- Det har inkommit kommentarer på domarersättningarna. Mötet ansåg att en rekommenderad 
ersättning för domare bör ligga på ca 15:-/mil, middag samt övernattning i klubbstugan eller hemma 
hos någon. Domaren bör kunna avstå övernattning och få en ersättning på ca 100:-/natt. 
- Det beslutades att man skall anta systemet med att göra domarstatistik på alla tävlingar. Det skall tas 
fram ett resultat beräknings program med detta inlagt.     (Arr. + AU) 
 
7. Övriga aktiviteter under kommande år. 
Ev. domarkurs i Stenungsund       (Benny P.) 
Populär utbildning skall ske under tävlingar.      (Arr.) 
Träningshelg.         (AU)  
 
8. Nominering av AU-F3A (Nyval, 2år). 
Mötesförslaget var enhälligt, sittande Bernt Olsson. 
 
9. Nominering av AU-F3A Suppleant. 
Au-F3A suppleant sitter 1år till. (Benny Pettersson) 
 
10. Nominering av nationell teknisk expert. 
Mötet beslutade att det skall vara samma person som AU (Bernt Olsson). 
 
11. Nominering av internationella domare. 
Sten-Erik Hahne 
Bengt-Erik Söderström 
 
12. Inkomna förslag. 
1 Gert Borén – F3A-populär   Inkomna förslag 1.doc 
Mötet antog det inkomna förslaget. 
 
2 Robert S – F3A-populär    Inkomna förslag 2.doc 
Mötet beslutade att Populärprogrammet skall flygas två gånger på raken. Det skall inte inehålla 
landning och start mellan de ”båda programmen”. Detta program (totalt XX manövrar) räknas som en 
omgång. 
 
3 Robert S –  F3A-FAI    Inkomna förslag 3.doc 

1. Mötet ansåg att domarna har så mycket att tänka på redan att det endast skall vara ett 
förslag som domarna kan ta till sig. Det är inget krav, men det kan vara informativt för både 
domare och piloter. 
2. Mötet ansåg att det skall vara som det är idag. Domarna skall döma ner piloterna vid de 
tillfälle som de anser att modellen låter för mycket. 
3. Se inkommit förslag 4. 
4. Se inkommit förslag 2 och 5. 
 

4 David Lundsröm – F3A-FAI   Inkomna förslag 4.doc 
Mötet beslutade att det skall flygas finaler på SM. De fem bästa från grundomgången flyger två 
omgångar med det internationella finalprogrammet. Grundomgångarna räknas som en omgång. De två 
bästa omgångarna räknas.  
 



Stenungsund 2006-03-16  Sida 3 (4)   

5 Tomas Johansson – F3A-Nordic   Inkomna förslag 5.doc 
Tomas hade med sig ett förslag på ett nytt flygprogram. Mötet hade endast någon liten kommentar på 
placering av manövrar. Tomas korrigerar programmet och återkommer till AU.  (Tomas J.) 
 
6 Robert S – SM2000    Inkomna förslag 6.doc 
Det diskuterades livligt om detta inlägg. Det verkade vara två läger huruvida tävlingen skulle ha 
avslutats eller ej. Detta visar än mer hur mycket vi måste jobba på att ta fram egna regler gällande 
avbrytande av tävling, som vi sedan kan lägga som förslag till CIAM. Mötet ansåg att det inte fanns 
någon möjlighet att ta fram dessa regler under mötet. Förslag tas fram och skall presenteras till nästa 
ting. Det var mötets enhälliga mening att ingen skugga skall falla på arrangörens val. (AU) 
 
7 Ronny S – F3A-hemsidan   Inkomna förslag 7.doc 

A. Mötet lade fram två förslag på namn till att hjälpa Webmaster. Inge N. och Johan B. 
Samtidigt sades att alla skall hjälpa till att samla information. 

B. Mötet tyckte att det var ett mycket bra förslag att göra tröjor mm. Detta gör att F3A 
sprides ännu mer. 

C. Som det kommenterades från förra protokollet från tinget så måste det till en skärpning. 
D. Webmaster fick fria händer att undersöka detta. 
E. Sidan är mycket bra! Inga direkta kommentarer på att det saknades något. 
 

8 Gunnar K – Digital domar redovisning. 
Kungsbacka MFK har ett redovisningssystem där domarna knappar in direkt till en dator. På detta sätt 
behövs det inga som hjälper till med att skriva. Gunnars undrade om det fanns något motstånd till ett 
sådant system. 
Mötet ansåg att systemet skulle kunna provas tillsammans med skrivhjälp under en tävling. Därefter 
kan man göra en utvärdering av systemet. Generellt så fanns det inget motstånd. 
 
9 Bernt Olsson (AU) – Uppvisningsflygningar. Inkomna förslag 9.doc 
Mötet ansåg att detta var ett mycket bra förslag och antog det direkt. 
 
10 Bernt Olsson (AU) – Tillägg för uttagning av landslag. 
Då piloter har samma poäng skall SM vara avgörande. Vid tillfälle då två piloter har samma poäng och 
ingen av dem deltagit vid SM skall antal segrar räknas. Har de fortfarande samma poäng skall antal 
andraplatser räknas och så vidare. 
Mötet antog förslaget enhälligt. 
 
11 Bernt Olsson (AU) – Resultaträkning. 
Au hade ett förslag om att vid tre domare eller fler skall det bästa och sämsta resultatet räknas bort för 
att få ett rättvisare förslag. 
Mötet beslutade att inte anta detta förslag, utan hålla sig till sporting code. 
 
Antagna förslag kommer att träda i kraft från och med år 2001. 
 
13. Övriga frågor. 
- AU tog upp frågan om det fanns något intresse för Mental träning. Mötet beslutade att det skulle tas 
fram ett förslag. Kontaktperson: Lars.G Olofsson.     (AU) 
- Det kom för ett tag sedan ett förslag från Ola Fremming, Norge, på att det skall flygas F-01 i finaler 
på de Nordiska Mästerskapen i stället för det nästkommande Preliminära programmet. AU skickade ut 
detta förslag till ”F3A-Coollist”, men fick endast ett svar (possitivt) så AU tillstyrkte förslaget. 
 
14. Nästa Ting. 
Ludvika 17/11 Kl: 1400 
Ronny Staberg kommer att anordna denna tillställning samt återkomma med info under året som 
kommer. 



Stenungsund 2006-03-16  Sida 4 (4)   

15. Mötets avslutande 
 Ordförande Bernt Olsson  avslutade mötet och tackade alla för visat intresse. 
 
Ordf: Bernt Olsson    Sekr: Benny Pettersson 
 
 
-------------------------------------   ------------------------------------ 
 
 
 
Justerare: Johan Broström    Justerare: Håkan Mattsson  
 
 
-------------------------------------   ------------------------------------ 


