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Mötesprotokoll konstflygting 2014-09-06 
 

 
1.    Mötets öppnande   
Edvard Käll öppnade mötet och hälsade alla välkomna till konstflygtinget 2014. Tinget hölls på 
Linköpingköpingseskaderns modellflygfält i Sjögestad.  
Närvarande på mötet var Edvard Käll, Bo Edström,Tomas Johansson, Anders Johansson, Sven 
Löfqvist, Daniel Bergqvist, Alexander Moberg, Johan Brorsson, Ingmar Svensson, Fredrik Lundberg, 
Bengt-Erik Söderström. 
 
2.    Val av mötesfunktionärer 
För mötet valdes Edvard Käll till ordförande, Bo Edström till sekreterare och till justeringsmän valdes 
Johan Brorsson och Ingmar Svensson. 
 
3.    Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes enligt förslag som lagts ut av Edvard Käll på hemsidan www.f3a.se  
Inga motioner hade inkommit (till 15 augusti som var sista dag att inkomma med motion) men några 
frågor önskades tas upp under punkten Övriga frågor.   
 
4.    Mötets behöriga utlysande 
Mötet utlystes den 29 juli 2014 av Edvard Käll på hemsidan www.f3a.se på forumet F3A, under 
rubriken ”Ting 2014 6:e september i samband med hösttävlingen LEN”. Mötet beslutades vara 
behörigt utlyst. 
 
5.    Genomgång av föregående års protokoll 
2013 genomfördes ett ting i samband med Hösttävlingen i Linköping. Tyvärr finns inget protokoll från 
det mötet. 
 
6.    F3A relaterade verksamheter innevarande år (verksamhetsberättelse). 
Edvard Käll redogjorde för verksamheten under året: 
 
- Domarkurs (10-11 maj) hölls i Linköping där Ingmar Svensson var ansvarig, Anders Johansson 
biträndande ansvarig och Bengt-Erik Söderström lärare. 
- Trollhättan Aero Cup (UT) genomfördes (24-25 maj) på Trollhättans modellflygfält i klasserna F3A 
och Nordic. Det arrangerades då även för första gången i Sverige en tävling i klassen F6A (Artistic 
Aerobatics, Airsports Promotion Class). 
- Träningsläger (15 juni) genomfördes på Katrineholms flygplats med Edvard Käll som ansvarig och 
värd. 
- Tävling (UT) F3A och Nordic genomfördes på Lövlanda flygfält Skellefteå (28-29 juni). 
- Anders Johansson och Johan Ahlström tävlade i EM F3A i Liechtenstein (11-19 juli). Anders kom på 
plats 41 och Johan på plats 66. 
- SM F3A och RM Nordic (UT) kombinerat med Gränscupen på Anrås flygfält utanför Fjällbacka (2-3 
augusti). I anslutning till detta hölls även Nostalgi F3A-meeting på Anrås flygfält (1 augusti). Vinnare 
SM F3A blev Anders Johansson och vinnare RM Nordic blev Tomas Johansson. 
- Hösttävling (UT) F3A och Nordic genomförd på Linköpingeskaderns modellflygfält i Sjögestad (6-7 
september). 
 
Edvard redogjorde även för det ekonomiska utfallet hittills 2014: 
Budget 19 575 kr från Förbundet. 
Intäkter tävlingslicenser 3000 kr (15 betalda tävlingslicenser). 
Kostnader plaketter 691 kr (SM) och startavgifter EM 10 284 kr. 
Netto -7 975 kr. 
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Nettoutfall hittills 19 575 + 3000 – 691 – 10 284 kr = +12 982 kr. 
 
7.    Tävlingar under kommande år. 
Följande tävlingar planeras att genomföras under kommande år (tidpunkt meddelas senare på 
hemsidan): 
 
- Trollhättan Aero Cup (Trollhättans MFK) där Johan Brorsson förklarade sig återigen villig att 
arrangera tävlingen. 
- I Norsjö (MFK Bunten) eller annan alternativ plats i området om det ej går att arrangera tävling i 
Norsjö. Edvard Käll åtog sig att kontakta Joakim Sandström och Roger Larsson var tävlingen 
lämpligen kan hållas. 
- Gränscupen (Anrås flygfält) där Fredrik Lundberg, Daniel Bergqvist och Alexander Moberg skall 
jobba vidare med att få till tävlingen 2015. 
- Hösttävling hos Linköpingeskadern tillika SM F3A och RM Nordic. 
- NM F3A och Nordic där Sverige är värdland 2015. Vem som kan stå som arrangör är f n oklart. 
Tidigare förslag att Linköpingseskadern eventuellt kunde stå som arrangör för NM meddelade Anders 
Johansson vid konstflygtinget att klubben inte kunde åta sig arrangemanget. Det diskuterades under 
tinget några alternativa platser bl a Ålleberg, Anrås flygfält och Karlskoga modellflygfält. Ålleberg 
ansågs mindre lämpligt eftersom vi ej helt råder över platsen då segelflyget har prioritet på aktiviteter 
på Ålleberg. Anrås flygfält skulle i och för sig kunna passa men problem att arrangera Gränscupen på 
samma plats skulle kunna uppstå. För alternativet Karlskoga modellflygfält beslutades att Bo Edström 
skulle inspektera på plats lämpligheten att ha ett NM där. Tinget enades att en arbetsgrupp bestående 
av Bo Edström, Alexander Moberg och Fredrik Lundberg skulle jobba vidare med frågan och senast 
31 oktober komma med förslag på tänkbara alternativ. 
Ingmar Svensson erbjöd sig att vara resultatansvarig under NM. 
 
Övrigt: 
VM i F3A går av stapeln i Dübendorf i Schweiz 6-16 augusti 2015. 
 
 
8.    Övriga aktiviteter under kommande år 
Prelimenärt blir övriga aktiviteter under det kommande år följande: 
 
- Domarkurs i Linköping, plats Flygets hus och Linköpingseskaderns modellflygfält. Datum meddelas 
senare. Anders Johansson och Bengt-Erik Söderström m fl håller i arrangemanget. Domarkursen skall 
annonseras i bl a Modellflygnytt och på hemsidan www.f3a.se  
 
- Träningsläger på Katrineholms flygfält. Datum meddelas senare. Edvard Käll ansvarar för 
arrangemanget. 
 
9.    Nominering GS‐F3A 
Sittande Edvard Käll vald på 1 år till (på de villkor som framgår av ett dokument som lästes upp på 
konstflygtinget 2013 och som lästes upp igen på årets ting). 
 
10.    Nominering GS‐F3A suppleant 
Sittande Bo Edström kvarstår (suppleant GS-F3A väljs för en 2 årsperiod). 
 
11.    Nominering av internationella domare. 
Edvard Käll poängterade ett det är viktigt att vi har svenska domare representerade på internationella 
tävlingar. På EM F3A 2014 fanns ingen svensk domare representerad. Bengt-Erik Söderström 
förklarade att man blir inbjuden som domare till bl a EM och VM och att han dömt internationella 
tävlingar sen 1995 och 2014 blev han ”överhoppad” (ej inbjuden) till EM. Bengt-Erik skall kontrollera 
vad som krävs för att Roland Lind skall få utbildning till internationell domare. Bengt Erik ställer upp 
som internationell domare tills vidare. 
 
12.    Inkomna förslag (motioner) 
Inga motioner har inkommit. 
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13.    Övriga frågor 
Alexander Moberg hade frågor om F3P: 
F3P tävling planeras att arrangeras i Vänersborg i november, som landslagsuttagning för VM i mars 
2015. 
Ingen på tinget hade något att invända mot detta arrangemang men det påpekades att tävlingslicens 
gäller även i dessa sammanhang. VO Elit beslutar om man får bidrag till startavgiften på VM. 
 
Johan Brorsson hade frågor om domarlista: 
Vid senaste tävlingen i Trollhättan fanns bara en domare att tillgå i F3A klassen och med så få domare 
finns risk att nästa års tävling kan bli inställd med kort varsel. En domarlista eller annan lösning 
behövs. Vid tinget framkom en samsyn att varje tävling får arrangeras med de förutsättningar som 
finns vid tävlingstillfället och att man kan t ex samarbeta med F3A i Norge för att få norska domare att 
döma på svenska tävlingar. (Espen Kvien, gruppleder F3A Norge, föreslog i inlägg på www.f3a.se 
innan tinget att man kunde kontakta f3a.norge@gmail.com med förfrågan att få norska domare att 
döma på svenska tävlingar.) Anders Johansson påpekade att det förr fanns en domarlista och att 
problemet med att det finns så få domare måste lösas gradvis och att det inte finns nån ”Quick fix” 
samt att startavgiften kan behöva höjas om så krävs för att få hit norska domare. Sven Löfqvist 
poängterade att inget hänt ang domarrekrytering sen han slutade som domare 2013 och att det bara 
är vi själva inom grenen som kan lösa problemet med att få fler domare. 
 
Fredrik Lundberg hade frågor/synpunkter på kraven för att få deltaga på EM: 
Fredrik hade fått ett dokument vad som gällde för att få delta på EM där flera krav uppfattades som 
märkliga bl a krav på deltagande på SMFF möten och krav på placering på internationella tävlingar. 
Edvard Käll skickade även innan tävligen dokument till EM deltagarna vad man som deltagare skulle 
följa under tävlingen m m. Edvard förklarade att han vid uttagning till landslaget följer landslagsligan 
och man blir tillfrågad i tur och ordning och de som vill och kan får åka på t ex EM. 
 
Bengt-Erik Söderström om SM 2016: 
Bengt-Erik skall kontrollera möjligheterna att eventuellt arrangera SM F3A och RM Nordic på Bråvalla i 
Norrköping 2016. Detta med anledning av att Norrköping skall vara värdstad för SM tävlingar 2016. 
Det kan ge bra PR för F3A/modellflyg och det kan finnas ekonomiska stöd vi kan få ta del av i 
samband med SM tävlingarna.  
 
 
14.    Nästa konstflygting 
Nästa ting hålls i samband med Hösttävlingen i Linköping. 
 
15.    Mötets avslutande 
Edvard Käll förklarade mötet avslutat. 
 
 
Mötessekreterare, protokollförare: 

 
----------------------------------    
Bo Edström 
 
 
Mötesordförande: 

Edvard Käll 
----------------------------------    
Edvard Käll (tagit del av protokollet via e-post) 
 
 
Protokollet justerat av: 
 
Johan Brorsson  Ingmar Svensson 
----------------------------------                     ---------------------------------- 
Johan Brorsson (godkänt via e-post) Ingmar Svensson (godkänt via e-post) 


