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F3A ting 2010-09-18 

 

Närvarande: Ingmar Svensson, David Lundström, Edvard Käll, Anders Johansson, Bengt-Erik 

Söderström, Tomas Johansson, Sven Löfqvist, Fredrik Lundberg , Johan Brorsson, Mats, Joakim 

Sandström, Anders Forsberg, Roger Larsson, Roland Lind. 

 

1. Ingmar Svensson förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna. 

2. Val av mötesfunktionärer: 

Ordförande:  Ingmar Svensson 

Sekreterare:  Roger Larsson 

Justeringsmän: Roland Lind, Jocke Sandström 

 

3. Genomgång av föregående protokoll 

Mötet beslutade att vi endast går igenom röstlängder vid behov. 

Kommentarer till föregående protokoll: 

- Tävlingskalendern, många tävlingar bekräftades alldeles för sent, SM:et blev ej på planerat 

ställe utan arrangerades senare i av Enköpings MFK med den äran. 

- Frågan om vem som gör anmälan av internationella domare till SMFF/CIAM togs upp, mötet 

beslutade att ge Ingmar i uppdrag att göra detta nu i år. 

- Många frågor som togs upp har ej blivit genomförda eller utredda, bla. Europacup mm, det 

måste finnas någon som är drivande och har tid för att få saker gjorda. 

Mötet beslutade att föregående års protokoll läggs till handlingarna. 

 

4. F3A relaterade aktiviteter innevarande år (verksamhetsberättelse). 

Mötet gav Ingmar i uppgift att skriva klart den verksamhetsberättelse som han redan 

påbörjat.  Se bilaga. 

5. Tävlingar under kommande år, preliminär tävlingskalender.  

Förslag: 

Trollhättan Maj. 

Göteborg  4-5 Juni. 

Enköping  18-19 Juni. 

Luleå SM Augusti 13-14 aug. 

Linköping  Hösttävlingen 3-4 sep. 

Mötet gav Ingmar i uppdrag att göra en instruktion för hur man ansöker om sanktion för 

tävling, David sätter in den på hemsidan samt sista datum att söka. 
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6. Domare, domarstatistik, domarkurser. 

Mötet diskuterade hur vi ska kunna få fram fler domare till våra tävlingar, gärna 

”heltidsdomare” som inte är med och tävlar samtidigt. 

- Kolla med gamla domare vad det finns för orsaker att dom inte är med längre. 

- Skriva i modellflygnytt 

- Ej ha domarkurs i samband med tävling. 

- Betala ut rese-ersättning (+ arvode?) till domarna. 

Mötet beslutade att det ska anordnas 2 domarkurser 2011, 2 dagars (1dag teori + 1dag 

praktik), Ingmar kollar om det går att få loss pengar till rese ersättning för deltagarna. 

Kurserna ska annonseras ut ordentligt i Modellflygnytt, hemsidor mm. 

April i söder och Juni i norr? 

 

7. Övriga aktiviteter under kommande år. 

Inga förslag. 

 

8. Nomineringar GS-F3A 

Mötet beslutade välja Ingmar Svensson. 

 

9. Nomineringar GS-F3A Suppleant 

Mötet beslutade nominera välja Anders Johansson 

(Kommentar från Ingmar: Vi väljer numera själva våra representanter och godkänns av VO-Elit, det 

görs inte på förbundsmötet!  

” Nuvarande position som GS utses av VO-Elit. Givetvis på inrådan från respektive tävlingsgren och 

dess organisation som ex SPI, ACES, IMAC, Skala, Segel mm.”) 

 

10. Nominering av internationella domare, mötet beslutade följande: 

Bengt-Erik Söderström 

Robert Sundström 

Roland Lind 

 

11. Inkomna förslag: 

Motion 1, Alf Enqvist, landslagsuttagning – SM status.   Avslagen 

Motion 2, David Lundström, motförslag, gällande SM.   Drogs tillbaka. 

 Motion 3, Gunnar Karlsson. Enklare F3P prog, F3P-C.      Bifalles. 

Motion 4, Ingmar Svensson, byta namn på F3A ting till konstflygting.  Bifalles. 

Motion 5, Edvard Käll, landslagsuttagning.      Avslagen. 
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Genomgång av svenska avsteg från sportingcode: 

Mötet beslutade att landslagsligan ska innehålla följande: 

4 uttagningstävlingar (varav piloten får räkna 3), varav 1 är SM. 

Klubbarna ansöker om UT tävling. 

SM är utslagsgivande vid lika poäng i ligan. 

Tävlingarna ska spridas rättvist både geografiskt och tidsmässigt. 

Ingmar formulerar ihop ovanstående särregler och publicerar på hemsidan 

 

Mötet beslutade bifalla hela Ingmars uppdatering/genomgång av svenska särregler från 

sportingcode och alla gamla frånsteg stryks därmed. 

 

12. Övriga frågor: 

Domarbedömningar, framkom konstigt resonemang bland domarna på EM ej enligt 

sportingcode. Det ansågs vara praxis att vikta avdragen beroende på svårighetsgrad.  

Bengt-Erik fick i uppdrag att kolla med sina domarkollegor. 

 

 

Förslag om Extra fält på domarprotokollen där domarna kan skriva en övergripande 

kommentar efter varje flygning, ex för långt ut, dålig höjdhållning mm. 

Detta för att piloten ska kunna utvecklas i positiv riktning i sin fortsatta träning. 

Mellantinget till våren får påminna om detta. 

-Bifalles 

 

Förslag att lägga en anmälningsmodul på f3a.se för att kunna anmäla sig till tävlingar. 

- Intressant men förmodligen ej genomförbart i dagsläget då det tar mycket tid. 

 

13 Ingmar förklarade mötet avslutat och tackade för visat intresse. 

 

Justeras: 

 

Joakim Sandström   Roland Lind 

Joakim Sandström   Roland Lind 

(Godkänt via mail)    (Godkänt via mail)  


