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MÖTESPROTOKOLL F3A-TING – 2004-11-13 
 
 

1§ Mötets öppnande. 
AU hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 
 
2§ Val av mötesfunktionärer  
Bernt Olsson valdes till ordförande för mötet. 
Benny Pettersson valdes till sekreterare för mötet. 
Sven Löfqvist & Anders Forsberg valdes till justeringsmän. 
 
3§ Genomgång av föregående protokoll. 
Förra årets protokoll upplästes och godkändes av åhörarna, med följande inlägg. 
 
Gunnar Karlsson skall läggas till den internationella domarlistan. 
Den totala tiden för sportprogrammet skall vara 10 min. 
Bengt-Erik Söderström skall åter igen titta på vad ett TBL-program kostar. 
 
4§ F3A-relaterade aktiviteter under innevarande år. 
 

• Benny Pettersson och Bernt Olsson höll föredrag i Marks Modellflygklubb om F3A. 
• Domarkursen inställd på grund av dålig/liten uppslutning. 
• Kungsbacka Cup genomförd med gott resultat. 
• Trollhättan – Norskt inslag, bra arr. som vanligt. 
• Strängnäs – Lyckad träff, bra väder dag 1, norskt inslag. 
• Stockholm Cup – Genomförd med 5 deltävlingar, ca 3 startande/tävling! Finns flera nya 

piloter. 
• Linköping Cup – Ej genomförd på grund av dålig/liten uppslutning. Tar nya tag till nästa år. 

Har svårt med rekryteringen. 
• Norsjö – Liten uppslutning, 2st finska piloter/domare. Bra arrangemang som vanligt! 
• EM Portugal – Bernt Olsson, David Lundström & Robert Sundström representerade Sverige 

och gjorde ett gott resultat. Laget lyckades bra, lag placering 12 plats!!! Bättre placering än 
Norge!!!!! 

• Linköping Höst tävling – Stort startfält, Bra väder, en del blåst. 2st nya ansikten var på plats. 
• Tingsryd – F3A föreläsning gjord av Anders Johansson & David Lundström inför en publik 

på ca 50 personer. 
 
Artiklar till tidningarna har minskat  en del. Alla får försöka dra sitt strå till stacken. Vi behöver 
synas för att kunna utöka startfälten. 
 

5§ Tävlingar under kommande år. Preliminär tävlingskalender för kommande år  
Genomgång av nästa säsongs tävlingskalender. OBS! Preliminära tider tills alla har svarat till  
AU. 
 
Trollhättan – 7-8 maj 
Linköping  - 18-19 juni (SM) 
NM-Norge – 30juni – 3juli 
Norsjö – 16-17juli 
VM Frankrike(Saint Yan) – 18-28aug 
Strängnäs – 10-11sep 
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Kungsbacka Cup – Återkommer med datum 
Stockholm Cup – Återkommer med datum 
Linköping Cup – Återkommer med datum 
NM ligger extremt tidigt 2005 därför görs det avsteg från regel som säger att SM skall gå 
veckan innan och på den närmaste platsen till NM. 
 

6§ Domare, domarkurser & statestik 
 
- Domarkurs 23-24april   NYBÖRJARE 
- Domarkurs fortsättning 5mars 
 
Kurserna går som vanligt i Flygets hus(Malmslätt) 
Kursledare: Anders J & Bengt-Erik S 
 
- Bengt-Erik pratade om att bjuda in Bob Skinner till Norden när han är i Europa. Frågan är redan 
ställd och ett samarr. med Norge, Danmark,. Finland skall ses över. 
 
- Domarstatestik från innevarande år redovisades och diskuterades. 
En reflektion av detta var att domare 3 från Norsjö ej är lämplig att fortsätta. AU tar kontakt med 
Norsjö som meddelar berörd individ. 
 

7§ Övriga aktiviteter under kommande år  
 
- Träningshelg inför NM i Norge kommer att ske 27-29juni i Trollhättan. 
- VM Frankrike – Saint Yan 18-28aug. 
- Len kommer att försöka pytsa på arr. på SM´t så gott det går. Kanske med radio, lokal Tv mm. 
Kämpa på grabbar!!!! 
- Se om det går att arr. någon inomhusflygning i samband med Tinget. Arr. för tinget ser över 
möjligheten till detta. 
- Flera aktiva från grenen bör åka till Förbundsmötet och tala för våran sak. 
 

8§ Nominering av AU-F3A  
 
Bernt Olsson avgår som Au och Mikael Pettersson valdes till nytt Au med hjälp av Bernt Olsson. 
 

9§ Nominering av AU-F3A suppleant 
 
Sittande Benny Pettersson sitter kvar då val sker nästa år. 
 

10§ .Nominering av internationella domare  
 
Bernt Olsson skall bort från listan! 
Gunnar Karlsson, Sten-Erik Hane & Bengt-Erik Söderström skall vara uppsatta på listan. 
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11§  Inkomna förslag. 
 
MOTION 1 (inlämnad av Mikael Pettersson) 
Uttagning av landslag: 
AU skall välja ut vilka piloter som skall ingå i landslaget (med hjälp av landslagsligan). 
AU skall vara ansvarig för att välja ut det bästa landslaget. 
 
Motionen godkändes av mötesdeltagarna 
 
MOTION 2  (inlämnad av Mikael Pettersson) 
 
Uttagning av Team manager 
AU skall välja ”Team manager”. 
AU skall vara ansvarig för att välja ut en ”Team Manager”. 
 
Motionen godkändes av mötesdeltagarna 
 
MOTION 3  (inlämnad av Mikael Pettersson) 
 
Träning för landslagsuttagna. 
AU skall kunna begära in rapporter om individuell flygträning. 
AU skall ha möjlighet att kräva in rapporter för att kunna välja ut det bästa lansdlaget. 
 
Motionen godkändes av mötesdeltagarna 
 
MOTION 4 (inlämnad av Bernt Olsson) 
 
Domare under en och samma tävling 
Domare skall inte bytas ut, utgå eller tillkomma under en och samma tävling. 
Detta för att förhållandena inte skall ändras under en tävling. 
 
Motionen godkändes av mötesdeltagarna 
 
MOTION 5 (inlämnad av Bernt Olsson) 
 
Domare under SM/RM 
Domare som dömer SM/RM skall ha giltig domarlicens. 
Domare som dömer under SM/RM skall vara utbildade domare. 
Detta skall helst gälla för samtliga tävlingar, men det kan vara svårt att få tag på domare med 
domarlicens.  
Mikael P skall få en komplett lista skickad till sig. 
 
Motionen godkändes av mötesdeltagarna 
 
MOTION 6 (inlämnad av Bernt Olsson) 
 
Finalflygningar under SM 
Finalflygningar skall utgå på SM. 
Problemet är att domarna ej har någon utbildning i finalflygningarna, vilket gör att bedömningen 
kan bli orättvis. Alternativt skall de domare som dömer SM vara utbildade och insatta i hur 
finalprogrammen skall se ut. 
 
Motionen godkändes inte av mötesdeltagarna 
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Men följande skall gälla för finalflygningarna under SM: 
3 av 5 domare skall ha god kännedom av finalprogrammet. Vi måste ge domarna en ärlig chans att 
göra riktiga bedömningar. 
2st grundomgångar skall flyttas med upp till finalflygningarna. 
  
12§ Övriga frågor: 
 
KVICKROLLAR 
 
Bedömning av kvickrollar. 
 
Svensk bedömning av kvickroll måste göras på samma sätt som de görs internationellt. 
Om vi har annan bedömningsgrund i Sverige gentemot de internationella innebär det att vi förlorar 
internationellt. De gånger Svenskar tävlat internationellt har de som flugit enligt den Svenska 
modellen, fått mer nollor än de som kritiserats i Sverige.  
Sverige bestämmer inte reglerna, det görs internationellt! 
Detta måste fokuseras på när framtida domarkurser genomförs i Sverige.  
Bernt Olsson 
 
Årets F3A kompis valdes Sven Löfqvist. 
Grattis!!!!!! 
 
13§ Nästa F3A-ting 
 
Stockholm, Årsta 12nov -05 
 
Lennart Rönnerstig skickar ut en kallelse till AU som skickar vidare. 
 
Mötet börjar 1100. 
 
14§ Mötets avslutande. 
Mötet avslutades av ordföranden 
 
 
Vill passa på och tacka Bernt för den tid som varit. Har gjort ett fantastiska bra jobb och 
ryckt upp grenen. 
 
 
Justerare:   Sven Löfqvist   …...………………………………………………… 
 
 
 
Justerare:   Anders Forsberg ..……………………………………………………. 
 
 
 
AU:   Bernt Olsson  ……..………………………………………………. 
 
 
Vid tangentbordet, stående sekreteraren Benny Pettersson 


