
MÖTESPROTOKOLL KONSTFLYGTING 2011-09-02 
 
Närvarande: Ingmar Svensson, David Lundström, Alf Engqvist, Anders Johansson, Bengt-Erik Söderström, Stefan 
Olsson, Joakim Sandström, Tomas Johansson, Sven Löfqvist, Roland Lind, Johan Brorson, Bernt Olsson, Jim 
Malmborg. 

 
1. Mötets öppnande 

Ingmar Svensson öppnade mötet och hälsade alla välkomna  
 

2. Val av mötesfunktionärer 
- Till mötesordförande valdes Ingmar Svensson 
- Till mötessekreterare valdes David Lundström 
- Till justerare valdes Stefan Olsson och Jim Malmborg 
 

3. Genomgång av föregående års protokoll 
Det konstaterades att 2010 års protokoll ej finns publicerad på hemsidan. 
 
Tilläggen till sportingcode har reviderats enligt förslag och finns på hemsidan. Ingmar tog på 
sig att kontrollera så att det dokument som publicerats är av den senaste versionen.  
 
Med dessa kommentarer beslutade mötet att lägga protokollet till handlingarna 
 

4. F3A-relaterade aktiviteter under innevarande år (Verksamhetsberättelse) 
Ett utkast på verksamhetsberättelse lästes upp. Resultat från Svenska och Internationella 
tävlingar var inkluderade. Domarestatistik från NM kommenterades.  
 
Tinget beslutade att acceptera verksamhetsbeskrivningen med korrektionerna att lagresultatet 
på NM i Nordic var 3e plats, att Bengt-Eriks domareuppdrag i Ukraina, Finland och USA 
borde omnämnas, samt att det ytterligare borde understyrkas att den Finska Nordicdomaren på 
NM 2011 ej är välkommen på framtida NM såvida denne inte kan påvisa kraftigt ökade 
färdigheter i bedömningsgrunder och självkännedom.  
 

5. Tävlingar under kommande år. 
Under denna punkt diskuterades om att göra större ändringar i systemet för att göra F3A mer 
attraktivt. Det konstaterades att föregående års beslut att minska antalet UT tävlingar till 4st 
resulterat i färre tävlingar och mindre antal deltagare. Tävlingar utan UT status har inte dragit 
något intresse varken från arrangörer eller piloter.  Efter lite bollande av idéer kring åtgärd av 
problemet kristalliserades förslaget att integrera samtliga tävlingar över sommaren i en CUP, 
samt att lyfta ut UT tävlingarna enbart till landslagsligan. Cupen skall knytas samman med 
sponsorer och priser. För att ytterligare skilja mellan cup och landslagsliga föreslogs antalet 
UT tävlingar minskas till 3st (varav 2 räknas).  Nyckeln till cup systemets framgång är att vi 
hittar sponsorer som bidrar till fina priser (finns indikationer på goda möjligheter). Förslaget 
ansågs vara för stort för att göra något beslut på tinget. Det beslutades i stället att ett mer 
genomarbetat förslag, under GS ledning, får spånas fram i forumet på F3a.se. Slutgiltigt 
beslutet får också tas där. Om något röstningsförfarande blir nödvändigt kommer alla som 
varit tävlingsaktiva under något av de senaste 5 åren att ha mandat. Tankar kring cupens 
utformning var sådant att totalvinnaren belönas med en majestätisk buckla, medan priserna 



lottas ut bland deltagarna, där lotterna fördelas efter cup-poäng.  
Inspiration kring cupsystem och poängräkning kan man ev hitta i reglerna för  F3A-
Europacupen. 
 
Med ovanstående sagt. Följande förslag på tävlingar för 2011 gjordes 
  
* Trollhättan, Runt 19-20 Maj alt SM senare på sommaren 
* Enköping  
* Gränscup i Näsinge (Strömstad). I samband med denna körs även nostalgitävling (från tiden 
före turnaroundprogrammet, 1984). Ca 2V innan EM.  
* EM - 26 Jul to 05 Aug. 
* Luleå 
* Bunten/Skellefteå 
* AKMG 
 
Det faller under GS uppgift att sortera upp bland tävlingar och datum. 

 
6. Domare, domarkurser, domarestatistik. 

Det föreslogs att en domarkurs förlägges i Falköping/Ålleberg under mars månad (därav en 
kurs för hela Sydsverige, Linköpingsregionen och Göteborg sammanfaller halvvägs). Ingmar 
Svensson kontrollerar om möjligheten. Ev tvådagars kurs om man kan övernatta i lokalerna.  
 
Övrigt: Bengt-Erik planerar att trappa ned som internationell domare om några år. Vi behöver 
en efterträdare som vi kan börja promota redan nu. 

 
7. Övriga aktiviteter under kommande år. 

Bengt-Erik informerar om utländska tävlingar i Ukraina och Ryssland. 
 
8. Nominering av GS F3A  

Sittande, Ingmar Svensson, vald på ett år till. 
 
9. Nominering av GS F3A suppleant 

Sittande, Anders Johansson, vald på ett år till. 
 
10. Nominering av internationella domare (Se punkt 6) 

Anmälan av namn skall in före November. Förslagna namn är Bengt-Erik, Sten-Erik, 
Roland, Robert, Gunnar. Ingmar kontrollerar dessa. Viktigt att poängtera att de som väljs har 
möjlighet (och motivation) att på sikt ta över rollen som Svensk internationell domare. 
 

11. Inkomna förslag: 
 
a. Alf Engkvist: Mitt förslag är att utöka deltagarantalet i NM så ett fler kan deltaga. Det 

skulle ge en sporre att kunna kvalificera sig till nästa NM om två år. Som det är idag så 
tvekar de duktigaste Nordic-flygarna att gå upp till F3A för att de inser att de då inte kan 
komma till NM. Dvs vi får helt fel drivkraft, stanna i Nordic istället för att gå upp till 
F3A. Om deltagarantalet vid tävling är problemet så anser jag att vi ska prioritera F3A. 



Mitt förslag är att maxantalet piloter höjs till åtminstone 7 eller 8 per land 
(deltagarbegränsningen bör avgöras av hur många som man praktiskt kan hantera under 
ett NM). Och det ska gälla från nästa NM, dvs vi ska redan nästa år ha som extra morot i 
tävlandet att vi kan kvalificera oss till NM 2012. 

 Beslut. Motionen läggs vilande till nästa år, i avvaktan på nästa NM samt hur det 
kommer att fungera med det föreslagna CUP-systemet. 
 

b. Gunnar Karlsson: Tävlingsformer för F3P 
*1 Landslagsliga med samma regler som F3A, tror antal UT tävlingar är bäst att de inte 
överstiger 4st/år 
*2 Jag anser att ett SM skall ligga då säsongen är som bäst. I Februari månad. Så vi inte 
råkar ut för årets misstag. Påskafton är inte en lämplig tävlingsdag. 
*3 Kommer att ansöka om SM i F3P 2012, plats Vänersborg Idrottshuset A-hallen. 
Datum 11 Februari prel briefing 10:00. Klass två Riksmästerskap i F3P-C. 
"Arrangerande" klubb ej bestämt ännu . Skall fråga Vänersborgs MFK först, sen 
Trollhättans MFK. 
*4 Vill att vi genom vår tekniskt sakkunnig person arbetar aktivt för att säsongen för 
tävlingsprogrammet sker på sommaren förslagsvis den 1 Juni. Så att vi inte behöver köra 
två olika P program och F program per säsong. 
*5 Likt F3A anser jag att man skall köra finalprogram på SM. Motivering de som tas ut 
till landslaget skall vara det mest kompetenta laget. Konkurrensen utomlands är stenhård. 
*6 Att vi snarast börjar göra en Nordiskt mästerskap cirkus vartannat år. 

 Beslut. Gunnar får mandat att genomföra detta enligt önskemål, samt i den mån som 
intresset för F3P växer.  
 

c. Johan Brorsson: Se till att både svenska och Norska Domare dömer på gränscupen.  
 Ja. Planeringen är redan sådan.  

 
d. Edvard Käll: Vid landslagsuttagning för EM och VM skall landslagsligan följas ända ned 

till botten 
 Beslut: Avslag. Detta bryter mot de regler som är uppsatta av VO elit. Representerar 

man sitt land och förbund är det också rimligt att förbundet avgör om man är 
representativ eller ej.  

 
12. Övriga frågor: 

 
a. Stefan O: Vad är statusen på Nordicprogrammet? 

 Ändrat sedan NM 2011. Nya F3A-Advanced från FAI har förenklats enligt 
överenskommelserna för hur Nordicprogrammet skal vara komponerat. Gäller från och 
med 2012. Kommer att publiceras på hemsidan tillsammans med nya P13/F13. 
 

b. David L: Hur kan vi få fler pilotdomare att ställa upp på tävlingar? Det har alltid uttalats 
att vi skall enbart bör ha dedikerade domare på F3A tävlingar, men faktum är att vi idag 
och under många års tid, med undantag för Bengt-Erik, enbart nyttjat pilotdomare. Med 
denna insikt är det bättre för att vi jobbar för att fler piloter ställer upp som domare så att 
vi vid sidan av dedikerade domare kan få en större mångfald av pilotdomare. Detta för att 



undvika att samma piloter behöver döma närmast samtliga tävlingar över sommaren 
(problem senaste åren). Delar vi på uppgiften får vi rättvisare bedömningar och bättre 
utveckling för både piloter och domare. Målsättningen borde vara att alla piloter sitter i 
domarstolen någon gång under säsongen.  

 Inga beslut eller idéer framkom. Frågan förblir en het potatis.  
 

c. Skall Nordic heta SM eller RM.  
Beslut: Försöker få det till SM. Ingmar tar det till sin uppgift. 

 
d. David L: Hemsidan uppdateras inte längre så omsorgsfullt som den borde, till följd av 

minskad tid (växande familj). Hjälp från fler individer är önskvärt. Idealiskt vore om en 
webbgrupp kan bildas där mindre ansvarsområden delas mellan medlemmarna.  

Inget intresse. 
 
 
13. Nästa konstflygting. 

Beslutades hållas i samband med sista tävlingen 2012. 
 

14. Mötets avslutande 
 
 
 
 
 
 
Justeras: 
 
Stefan Olsson        Jim Malmborg 
 
Godkännes/Stefan Olsson     Godkännes/Jim Malmborg 
____________________________    ____________________________ 


