
Protokoll fört vid F3A-tinget 18 november 2006, i Stenungsund 
Närvarande: Bernt Olsson, Gunnar Karlsson, Micke Strand, Christian Olsson, Stefan Olsson, Nicklas Strand, 
Tomas Johansson, Sven Löfqvist, Johan Brorsson, Alf Engqvist, Robert Sundström, Johan Broström, Bengt-Erik 
Söderström, Anders Forsberg 
 
 

1. Bernt Olsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 14 personer deltog under 
mötet. Dessvärre var någon tvungen att avvika innan mötets avslutande. 

 
2. Val av mötesfunktionärer  

• Till mötesordförande valdes Bernt Olsson 
• Johan Broström valdes till sekreterare 
• Justering/rösträkning sköts av Gunnar Karlsson och Stefan Olsson. 
 

3. Föregående års protokoll lästes upp av Bernt. Mötet beslutade att lägga det till 
handlingarna 

 
4. F3A-relaterade verksamheter under innevarande år (2006) 

• Domarkurs i Linköping den 22-23/4 (med endast 3 deltagare) 
• Domarkurs i Göteborg under maj månad 
• F3A Väst 1-2/7 i Göteborg. AKMG’s första sanktionerade F3A-tävling. Ett 

mycket bra genomfört arrangemang, där det för första gången på länge fanns 
deltagare i F3A Sport. 

• TAC (SM/RM) i Trollhättan 12-13/8. Återigen ett mycket bra arrangemang av 
tävlingsledare Gunnar Karlsson. 

• EM i Schweiz där endast Bernt Olsson försvarade de svenska färgerna. Det är 
tråkigt att inte fler hade möjlighet att tävla där. Vädret var enligt rapporter 
uruselt under tävlingarna. En mycket positiv sak är dock alla reportage vi fått 
därifrån, skrivna av Conny Åqvist. 

• MFK Bunten har under sommaren visat upp F3A-sporten på flera ställen i 
Västerbotten/Norrbotten under sommaren. Bland annat har program 
uppvisningsflugits på flygdagar i Skellefteå. 

• IMAC (som faller under F3A i SMFF’s organisation) har under året haft två 
tävlingar i Sverige. Tävlingarna i Helsingborg och Brännebrona har varit 
välbesökta. 

 
Under sommaren var det tänkt att det skulle vara en tävling i Strängnäs. Denna 
tävling blev dock inställd. Mötet anser att beslutet att ställa in tävlingen togs 
alldeles för sent. Kungsbacka Cup räknas inte som F3A-relaterad verksamhet 
under verksamhetsåret 2006. Beslutet att inte söka sanktionering från förbundet 
beror till stor del på tävlingslicenstvånget. 

 
5. Verksamhet under 2007  

• En tävling i F3P planeras hållas under våren i Linköping 
• TAC i Trollhättan 19-20/5 
• F3A Väst arrangeras av AKMG 16-17/6 
• SM/RM arrangeras av MFK Bunten på Västra Högkulla 14-15/7 
• Träningsläger, Västra Högkulla 16-17/7 (OBS! Obligatoriskt för 

Landslagsuttagna i klasserna F3A och samtliga uttagna i F3A Nordic!) 



• NM i F3A/F3A Nordic 2007 arrangeras av MFK Bunten på Västra Högkulla 
18-22/7. Tävlingen är endast öppen för landslagsuttagna. 

• Hösttävlingen i Linköping arrangeras av LEN 15-16/9. 
• VM går av stapeln i Argentina under november månad. 
• Tävling i F3P planeras att hållas i Vänersborg under hösten. 

 
• Förutom dessa tävlingar kommer en förfrågan gå ut till Jönköping att hålla en 

tävling under sommaren. Om Jönköping tackar nej kommer frågan att ställas 
till Vårgårda. Om ett nej blir svaret även där kommer AKMG arrangera en 
andra tävling. På det viset får vi för första gången på länge 5 stycken 
uttagningstävlingar under säsongen. 

 
6. NM i F3A/F3A Nordic 2007. 

Johan Broström redogjorde i korta drag för hur arrangemanget är tänkt att hållas. 
Innehållet i den första bulletinen är i stort sett färdigt. Bernt Olsson har lovat att 
sammanställa informationen och översätta den till engelska. Bulletinen kommer att gå 
ut till de nordiska länderna, samt baltstaterna, under december månad. Kontaktperson 
för Nordiska mästerskapen är Johan Broström. Han kan nås via e-postadress 
Johan@mfkbunten.se eller på telefonnummer 0918-253 25 (hem), 070-253 47 65 
(mobil) 

 
7. Domare, domarstatistik och domarkurser. 

Då det kan vara svårt att ordna tävlingar och få fram domare som har möjlighet att 
döma, rekommenderar Tinget att man ska utnyttja piloter som domare. Man kan 
naturligtvis inte döma i den klass man själv tävlar i. För att få ett rättvisare system för 
”pilotdömning” bör man som tävlingsledare fundera på att dela upp 
bedömningsansvaret på flera olika piloter, så att de till exempel dömer en eller två 
omgångar var. 
 
Antalet domare diskuterades flitigt. Ett förslag lades om att det i Nordic-klassen skulle 
räcka med två domare för att det skulle bli enklare/billigare för arrangören att 
genomföra tävlingarna. Förslaget röstades dock ner och rekommendationerna för 
domarantalet kvarstår. 3 domare i alla klasser på tävlingarna, förutom på SM/RM där 
5 domare ska döma. 
 
Listan med personer med domarlicens innehåller för närvarande 17 namn 
 
För att döma på Nordiska Mästerskapen krävs inte att man är nominerad internationell 
domare. 
 

8. Övriga aktiviteter under 2007. 
Även under 2007 kommer Kungsbacka Cup att genomföras. Diskussioner fördes om 
att återigen ha cupen som sanktionerad tävling. 
 
Under våren kommer en domarkurs att genomföras i norra Sverige. 
 
Dagarna mellan SM/RM och NM kommer att vara träningsdagar för landslagsuttagna. 
Obligatorisk närvaro för laguttagna i F3A och för samtliga uttagna i F3A Nordic. 

 



9. Inge Norberg valdes till F3A AU (egentligen ”UO”, UnderOmråde) på 2 (två) år. 
Inge efterträder Bernt Olsson som under många år förtjänstfullt innehavt posten. 

 
10. Ett fyllnadsval efter tidigare F3A AU (UO) suppleant Benny Petterson resulterade i att 

Johan Broström valdes till ny suppleant på 1 (ett) år. 
 
11. Nominering av internationell domare 

Mötet beslutade att till internationell domare utse: 
Bengt-Erik Söderström 
Sten-Erik Hanhe. 
 

12. Inkomna förslag/motioner 
Roger Larsson har inkommit med en motion (bilaga 1) som går ut på att F3A-tinget 
borde hållas i samband med sista tävlingen. Anledningen till motionen är 
demokratiskäl, då det för (oftast) norrlandsaktiva blir en dyr historia att närvara vid ett 
separat F3A-ting. Mötet avslog motionen med motiveringen att man inför ett F3A-ting 
behöver tid att reflektera över den gångna säsongen. Mötet beslutade dock att alla, 
under året aktiva inom F3A-scenen, ska ha rätt att göra sin röst hörd på Tinget. För 
den som inte har möjlighet att delta på Tinget ska det finnas möjlighet att överlåta sin 
rösträtt till valfri person som medverkar. ”Ombudet” på Tinget måste dock kunna 
uppvisa ett skriftligt intyg på att han har mandat att rösta för den icke närvarande 
personen. 
 
Förslag har inkommit om att dra ner antalet grundomgångar i F3A-klassen under SM. 
Skälet till det inkomna förslaget är att det i dagsläget anses vara svårt att hinna med 4 
hela grundomgångar och dessutom finalomgångarna. Förslaget avslogs av F3A-tinget 
med hänvisning om att det hittills alltid har hunnits med och att det finns klara regler i 
Sporting Code gällande förfarandet vid regn eller annat som omöjliggör tävlingens 
genomförande. 

 
13.  Övriga frågor samt information 

• En ny tävlingsklass har införlivats i F3A-sektionen. Det är IMAC som under 
2006 och 2007 ska flygas på prov. Under året har 2 tävlingar genomförts. En i 
Helsingborg och en i Brännebrona. Bernt berättade lite om klassen och gick 
igenom verksamhetsberättelsen summariskt. 

• Bernt och Bengt-Erik gick igenom en del av de regeländringar som ligger som 
förslag till nya regler från och med 2008. Bland annat gäller dessa toleranser 
för vikt, precisering av volttal för modeller med eldrift, ljudmätning och en hel 
massa annat. 

• Bernt presenterade ett par olika förslag till nya program (grundomgång och 
final). Beslutet om vilket program som ska gälla från och med 2008 är inte 
fattat än. 

• Årets F3A-kompis heter Edvard Käll. Motiveringen är att Edvard under många 
år flitigt arbetat med att synliggöra F3A, både genom engagemang inom 
klubbar och via sitt skrivande i bland annat Modellflygnytt. 

• Bo Hansson utsågs till ansvarig för att ta fram ett förslag till nytt 
Nordicprogram. När programmet fastställs för F3A-klassen kommer Bosse att 
förenkla det för att återigen göra ett ”F3A-light”-program. Han har full 
möjlighet att blanda in andra i skapandet av det nya programmet om han så 
önskar. Bosses förslag ska skickas ut i en av de senare bulletinerna inför NM, 



så att de andra länderna har tid att tänka igenom förslaget inför det sedvanliga 
pilotmötet under Nordiska Mästerskapen. 

• Mötet diskuterade Sportklassen flitigt. Vi enades om att vi alla måste vara mer 
aktiva och engagerade i klassen för att den ska bli intressant att tävla i. En 
sådan enkel sak som att vi alla faktiskt tittar på flygningen och applåderar de 
tävlande på samma sätt som i de övriga klasserna kan spela stor roll för den 
tävlande. Micke Strand utsågs till ”Sport-chef” under 2007. Hans uppgift är att 
försöka sätta en blåslampa i häcken på de tävlingsarrangerande klubbarna och 
försöka se till så att dessa anordnar tävlingar i Sportklassen. Vi beslutade att 
Sportklassen ska avgöras under 1 dag (lördag) och att det räcker med 1 (en) 
anmäld deltagare för att tävlingen ska genomföras. Tävlingen ska genomföras 
med två flygomgångar. 

• Det framkom en del förslag till förbättringar på F3A-hemsidan (www.f3a.se). 
Bland annat vill Tinget att det ska finnas information som talar om att det finns 
möjlighet för klubbar att bjuda in F3A-flygare till flygdagar/flygträffar för att 
få mer information om sporten. En Sverigekarta som visar kontaktinformation 
på aktiva F3A-piloter vore en enkel början som förenklar kontaktmöjligheterna 
för intresserade. För att upprätthålla intresset för hemsida under lågsäsongen 
önskar vi ha möjlighet att på ett enkelt sätt kunna rapportera om byggprojekt, 
lägga in bilder och information om oss själva och de flygplan vi har. 

• Mötet beslutar att revidera grunderna till poängberäkning under SM i F3A-
klassen. Om två eller flera piloter efter grundomgångar och finalomgångar har 
samma poäng ska vinnare utses efter högsta poäng i finalomgången. Om det 
fortfarande är oavgjort ska den näst bästa finalomgången beaktas. 

 
14. Mötet beslutar att nästa ting ska hållas 17 november 2007 i Linköping 
 
15. Bernt tackar mötesdeltagarna för visat intresse och avslutar mötet.  

 
 
 
 
 
 
    Johan Broström 

-------------------------------------                  ------------------------------------  
Ordförande, Bernt Olsson   Vid tangentbordet, Johan Broström 
 
 
 

-------------------------------------                  --------------------------------------- 
Gunnar Karlsson, justerare   Stefan Olsson, justerare 
 


