
Protokoll fört vid F3A tinget den 19 januari 2008 i 
Flygets hus, Linköping, inför säsongen -08 

 
Närvarande: David Lundström (Bunten), Roger Larsson (Bunten), Anders Johansson (Len), Anders 

Forsberg (MFK vingarna), Tomas Johansson (Len), Sven Löfqvist (Len), Bengt-Erik Söderström (Norrköping), 
Håkan Danielsson (Gamen), Fredrik Lundberg. 

Närvarande 9st från 4 klubbar. 
 

David Lundström öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 

1. Val av mötesfunktionärer 
- Till mötesordförande valdes David Lundström 
- Till mötessekreterare valdes Roger Larsson 
- Till justerare valdes Anders Forsberg och Anders Johansson 

 
2. Godkännande av dagordning 

Mötet beslutade att godkänna dagordningen 
 

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

4. F3A relaterade verksamheter under 2007 
a. Domarkurser 

2 Domarkurser har hållits under året, i Göteborg och i Norsjö. 
 

b. Tävlingar som hållits: 
Trollhättan Aero Cup 19-20 Maj 
Göteborg F3A Väst 16-17 Juni 
Norsjö Buntenduellen SM 14-15 Juli 
Norsjö Nordiska Mästerskapen 18-22 Juli 
Göteborg F3A väst 26-27 Augusti 
Linköping Hösttävlingen 15-16 September 
 

c. Kungsbacka cup höll 2 tävlingar. 
 

d. Landslagsligan visades på overhead. David L, Anders J och Bernt O är uttagna till 
landslag för EM. Topp 3 i Nordic blev Anders F, Alexander B och Bosse H 
 

e. Övrigt 
Landslagsträningsläger genomfördes hos MFK Bunten mellan SM och NM.  
Lagledarrapport från NM lästes upp, se bilaga. 

 
5. Verksamhet under 2008 

a. Domarkurser.  
I år är det extra viktigt att så många som möjligt deltar i domarkurserna då vi 
byter både F3A och Nordic program samt många nya bedömningsregler. 
Följande kurser planeras: (detaljer presenteras på F3A.se senare) 
Linköping 26-27 April 
Västkusten 10-11 Maj 
Norsjö 17-18 Juli 
 
 



 
 

b. Tävlingar: 
17-18 Maj  Trollhättan AeroCup (tingets önskemål är flytt till 31    
  Maj-1Jun, med motiveringen att programmen är nya  
       2008, samt att glappet till nästa tävling annars blir stort) 
5-6 Juli   Göteborg F3A väst.  
19-20 Juli  Norsjö Buntenduellen 
2-3 Augusti  Trollhättan SM (Ej spikat, om det inte går blir 
Hösttävlingen SM) 
23-31 Augusti EM, Italien 
13-14 September Linköping Hösttävlingen (ev. SM) 
 

c. SM 2008 
Preliminärt Trollhättan 2-3 Augusti. Resonemang fördes kring att ge TMFK 
möjligheten att flytta datumet +– en vecka, men båda datumen ansågs som 
olämpliga varför beslut togs att hösttävlingen i Linköping blir SM om föreslaget 
datum ej passar. 
 

d. Övrigt 
Önskvärt om någon vill arrangera en F3P tävling. 
Ingen representant för IMAC är med på mötet. 

 
6. Information från UO 

Inge Norberg meddelar via bud följande: 
-Organisationen uppåt/bakåt är ett mörker, han har haft väldigt svårt att få fram någon 
information om bla ekonomi och rutiner som rör UO uppdraget. 
-UO har äskat 18.000kr hos förbundet för 2008 till bla F3A EM och utveckling av IMAC. 
-Inge nämner även att han pga tidsbrist ställer sin plats till förfogande om det finns någon 
annan som är sugen på att ta över, men att han sitter kvar ett år till annars.  
 

7. Nominering UO Suppleant 
Mötet beslutade att fullt förtroende finns för Inge Norberg och Johan Broström samt att 
åter välja Johan Broström till UO suppleant på 2år. 
 

8. Nominering internationella domare 
Gunnar Karlsson 
Bengt-Erik söderström  
Johan Broström 
Inge Norberg 
 

9. Domarlistor 
Kursledare ser till att uppdatera domarlistan hos SMFF och att den kommer ut på F3A.se. 
 

10. Ting 2008 (inför 2009)  
David drar ett kort referat på tingmodeller som diskuterats på F3A.se forumet. 
Tanken med tinget är att man ska kunna besluta om regeländringar mm som rör 
tävlingsklassen. Sista åren har det dock varit dålig uppslutning och demokratin på tingen 
kan ifrågasättas. Det här tinget blev dessutom extra struligt med problem med lokaler och 
ändrade datum. Det konstaterades att gamla tingmodellen inte fungerar och måste ersättas 
av en ny. Följande förslag diskuterades: 
1. Telefonkonferens 



2. Videokonferens 
3. Internetforum ”konferens” 
4. Ting i samband med sista tävlingen för året samt ”mellanting” vid årets första tävling 
med genomgång av protokollet. 
 
Mötet beslutade att gå på förslag 4. Tinget hålls på årets sista tävling på lördag kväll. 
Mörkrets infall vid denna årstid gör att det inte bör vara några problem att hinna med ett 
ting under kvällen. Mötet beslutade även att ett upptaktsmöte ”Mellanting” skall hållas i 
samband med årets första tävling. Mellantinget är tänkt som ett informellt möte med 
genomgång av föregående tings protokoll, samt att eventuella oklarheter inför säsongen 
diskuteras. Motiveringen till detta kommer av att besluten från föregående års protokoll 
faller i glömska, eller av annan anledning inte efterföljs, samt att det kan vara nyttigt att 
stämma av tankar och målsättningar inför den nya tävlingssäsongen. 
Den nya tingmodellen körs på prov under 2008. En nackdel är att nästa ting åter sker i 
Linköping och hösttävlingen, men att i fortsättningen får tävlingskalendern arrangeras 
sådant att andra klubbar agerar hösttävling. Ett mellanting körs redan på TAC 2008. 
 
 

11. Nordic N-09 och manöverbeskrivning 
Någon manöverbeskrivning har ej gjorts sedan N09 klubbats igenom på NM. Mötet 
beslutade att mötesordföranden kontaktar Bo Hanssson om att komplettera Nordic 
programmet med manöverbeskrivningar.  
 

 
12. Inkomna förslag och motioner 

a. F3A sport CUP  (enligt bilaga) en nationell cup med enskilda tävlingar runt om i landet 
med en gemensam avslutning. Sponsorpriser lottas ut bland alla som deltagit under året. 
Mötet beslutade att ta upp ärendet på mellantinget i vår men att om det ska genomföras så 
ska det göras till 110% och inte halvdant. 
 
b. Minimum deltagare på tinget. Förslag att det ska vara minst 7 deltagare från minst 4 
klubbar. Mötet diskuterade förslaget men såg ingen anledning att besluta något i och med 
den nya tingmodellen. 
 
c. F3A Sport – ändringar i programmet. 
Mötet diskuterade några förslag om ändringar i sport programmet, bla en variant att man 
kan få några bonuspoäng om man inte använder pauserna och flyger hela programmet i 
rad.  
Mötet beslutade att extra poäng utdelas till de flygare som INTE väljer att utnyttja 
pausmöjligheterna (max 2 st), 5 poäng (K1) per paus och domare (max 10poäng per 
flygning och domare). Det är oklart om huruvida en ändring som detta kräver ett beslut 
på förbundsmötet eller om det räcker med att det klubbas igenom på ett grenstyrelsemöte. 
Beslutet är i alla fall att vi kör enligt detta mer eller mindre informellt under 2008. 
Eventuella ändringar av manövrer tas i samband med eventuellt införande av förslaget 
”F3A sport Cup”. 
 



 
13. Övriga frågor/information 

Bengt-Erik informerar om förändringar i sportingcode mm. 
Några godbitar:  
-Tiden är sänkt från 10min till 8min. från starttillstånd till första kontakt med marken. 
-Start och landning poängbedöms ej längre 
-Start och landning får ske i valfri riktning.  
-Stall turn, om det är 2 vingbredder eller längre så är det wingover=0p  
-Snällare bedömning av kvickrollar, en ”ful” kvickroll får nedgraderas ca 5p istället för 
att bli nollad. 
-Spin ingångar hårdare bedömning om ingången är dålig. 
 
EM 2008 går i norra Italien i slutet av augusti. Bulletin 1 finns utlagt på hemsidan 
www.fiamaero.it 
 

14. David förklarade mötet avslutat och tackade för visat intresse. 
 
Vid pennan 
Roger Larsson 
 
 

   Justeras 
 
 
 
 ___________________________ ____________________________ 
 Anders Forsberg  Anders Johansson 
 



Bilaga 1 - F3A Sport Cup 

Introduktionsklassen F3A-Sport har aldrig fått någon större utbredning. Klassen tog över F3A-
populär som en ny mer utmanande klass, men trots ett mer tilltalande program har inte intresset 
varit svalt. Någonting saknas. När man talar med klubbar och personer ute i landet tycks det 
finnas ett stort intresse för F3A. Många bygger modeller, flyger enklare flygprogam mm, men 
man ser inget nöje i att åka ut och tävla. Tröskeln att börja i nuvarande tävlingsformer 
(landslagsligan och tävlingar samtidigt som F3A, F3A-nordic) verkar vara för stor. Ett behov 
tycks alltså finnas för enklare tävlingsformer. F3A-Sport måste bli mer attraktivt, inte bara i form 
av flygprogram, utan hela tävlingsformen. Kungsbackamodellen med F3A-sport på klubbnivå 
fungerar dock bra och borde fungera som förebild för fler klubbar.  

Förslag… 

• Expandera kungsbacka-modellen till en nationell svensk CUP för F3A-Sport (enbart!). 
Dvs enkla tävlingar på klubbnivå över sommaren, men med en gemensam cup-avslutning 
på hösten. Jämför med många andra tävlingsklasser som kör regionala cuper runt om i 
landet, men möts upp för et gemensamt SM. 

Genomförande 

• Intresserade klubbar skickar minst en representant (helst flera) på en gemensam 
vårupptakt med domarutbildning, pilotutbildning mm. 

• Varje ”regional cup” körs sedan separat under sommaren. Resultat jämförs ej. En 
rekommendation för antalet tävlingar bör finnas (säg 3-5st). Ev bör alla tävlingar 
koordineras till samma datum. 

• Nationell avslutning där cupsegrare koras. 
• Gediget prisbord är en attraktionskraft. Priser utlottas bland piloterna, varvid 

vinstchansen står i proportion med deltagande. Ev krav på deltagande vid cupavslutning 
för att ta del av priser. (potentiella sponsorer finns!!!) 

• Kontakt mellan klubbar och tävlanden sker via ”community” på nätet. Tävlanden bör 
alltså själva kunna dela med sig av bilder, resultat, upplevelser, hetsande påhopp mm. 
Läggs som en del under F3A.se, men med en egen ”förstasida”  

Frågetecken 

• Skall sanktionering, och därmed tävlingslicens krävas? 
• Tävling sker idealiskt i ett antal regionala cuper. tex Stockholm cup, östergötland cup 

mm, eller bör man tillåta rena klubbtävlingar? 
• Har vi vilja och ork att genomföra detta? 

Arbetsgrupp bör tillsättas 

• Jaga sponsorer (prio 1) 
• Jobba med marknadsföring (utskick till klubbar, MFN mm) 
• Utarbeta ”community” på nätet 
• Ansvarig för domarutbildning mm 

 


