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Mötesprotokoll konstflygting 2015-09-12 
 

 

1.    Mötets öppnande   
Edvard Käll öppnade mötet och hälsade alla välkomna till konstflygtinget 2015. Tinget hölls hemma 
hos Sven Löfqvist i Vikingstad.  
Närvarande på mötet var Edvard Käll, Bo Edström, Tomas Johansson, Anders Johansson, Sven 
Löfqvist, Johan Ahlström, Daniel Bergqvist, Alexander Moberg, Johan Brorsson, Ingmar Svensson, 
Joakim Sandström, Tommy Stenlund, Mats Forsell. 
 
2.    Val av mötesfunktionärer 
För mötet valdes Edvard Käll till ordförande, Bo Edström till sekreterare och till justeringsmän valdes 
Johan Brorsson och Tomas Johansson. 
 
3.    Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes enligt förslag som lagts ut av Edvard Käll på hemsidan www.f3a.se  
Inga motioner hade inkommit (till 20 augusti som var sista dag att inkomma med motion). 
 
4.    Mötets behöriga utlysande 
Mötet utlystes den 20 juli 2015 av Edvard Käll på hemsidan www.f3a.se på forumet F3A, under 
rubriken ”Kallelse F3A ting 2015”. Mötet beslutades vara behörigt utlyst. 
 
5.    Genomgång av föregående års protokoll 
2015 genomfördes ett ting i samband med Hösttävlingen i Linköping. Edvard Käll läste upp 
föregående års protokoll. 
 
6.    F3A relaterade verksamheter innevarande år (verksamhetsberättelse). 
Edvard Käll redogjorde för verksamheten under året. 
 
Tävlingar: 
- Trollhättan Aero Cup (UT) genomfördes (30-31 maj) på Trollhättans modellflygfält i klasserna F3A 
och Nordic. Det arrangerades då även en tävling i klassen F6A (Artistic Aerobatics, Airsports 
Promotion Class). 
- Nordiska Mästerskapen i F3A och Nordic, där Sverige var värdland, genomfördes i Karlstad (7-10 
juli). Tack till tävlingsledaren Bo Edström, chefsdomaren Bengt-Erik Söderström, resultatansvarig 
Ingmar Svensson, flightlineansvarig Daniel Bergqvist, modellprocessingansvariga Alexander Moberg 
och Fredrik Lundberg och Karlstads Modellflygklubb. 
- Johan Ahlström och Alexander Moberg tävlade i VM F3A i Schweiz (6-16 augusti). Johan kom på 
plats 91 och Alexander på plats 87, i lagtävlingen kom Sverige på plats 29. 
- SM F3A och RM Nordic (UT) hölls på Linköpingseskaderns modellflygfält i Sjögestad (12-13 
september). Svensk mästare i F3A klassen blev Tommy Stenlund och Riksmästare i Nordic klassen 
blev Bo Edström. 
 
Domarkurs och träningsläger: 
- Kombinerad domarkurs och träningsläger (13 juni) hölls på Katrineholms flygfält där Edvard Käll var 
värd och Bengt-Erik Söderström lärare. Tack till Bengt-Erik som ställde upp som lärare. Deltagare var 
Bo Edström och Edvard Käll. 
 
Övrigt: 
I samband med Nordiska Mästerskapen F3A och Nordic 2015 i Karlstad hölls ett ting där det bl.a. 
beslutades om nytt program i Nordiska klassen, det nya programmet heter N-17. På tingen beslutades 
även om revidering av de gemensamma reglerna för Nordiska Mästerskap. Edvard Käll läste upp 
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revideringen av reglerna och Bo Edström meddelade att nya programmet N-17 liksom reviderade 
reglerna för NM finns att ladda ner som PDF filer på www.f3a.se. Edvard Käll redogjorde även för det 
ekonomiska utfallet hittills i år och att det som fanns i kassan har använts till Nordiska Mästerskapet 
och tävlingsavgifter till våra två deltagarna på VM. 
 
  
7.    Tävlingar under 2016. 
Följande tävlingar planeras att genomföras under kommande år (tidpunkterna nedan är preliminära, 
mer information kommer senare på vår hemsida): 
 
- Trollhättan Aero Cup (Trollhättans MFK) där Johan Brorsson förklarade sig återigen villig att 
arrangera tävlingen preliminärt sista veckan i maj under förutsättning att domare och funktionärer finns 
att tillgå och standarden på tävlingen kan hållas på åtminstone den nivå som senaste tävlingen 
genomfördes. Annars förklarade sig Johan inte intresserad att vara tävlingsledare och arrangera 
tävlingen.  
- I Luleå (MFK Jupiter) preliminärt runt midsommartid skulle troligen passa enligt Mats Forsell och 
Tommy Stenlund. 
- SM F3A och RM Nordic kombinerat med ”Gränscupen” i Karlstad (Karlstads MFK) preliminärt 9-10 
juli. 
- Höst-tävling hos Linköpingseskadern preliminärt 3-4 september. 
 
 
Övrigt: 
EM i F3A går av stapeln i Untermünkheim i Tyskland 28 juli-6 augusti 2016. 
 
 
8.    Övriga aktiviteter under kommande år 
Prelimenärt blir övriga aktiviteter under kommande år följande: 
 
- Domarkurs bör hållas nån gång under hösten-vintern, vi skall försöka få en gemensam domarkurs för 
F3A och F3P om det är möjligt för teoridelen där preliminär plats kan bli Ålleberg. För den praktiska 
flygdelen kan det för F3P hållas i anslutning till domarkursen i inomhushall i Falköping och för F3A kan 
det hållas senare till våren utomhus på lämplig plats. Om detta kan genomföras så meddelas datum 
senare. Anders Johansson kollar med Bengt-Erik Söderström om det går att samordna på detta sätt. 
Domarkurs skall som brukligt annonseras på hemsidan www.f3a.se  
- Träningsläger på Katrineholms flygfält ansågs det ej behov av 2016. 
- Vi skall försöka närvara vid någon större modellflygträff under 2016 och göra reklam för F3A där vi 
uppvisningsflyger F3A med en medhjälpare som speaker som kan kommentera manövrerna m.m. 
- För att på sikt locka nya flygare till grenen är det OK att vid de tävlingar vi planerat under säsongen 
att även ha med F6A (Aeromusical) då detta kan locka in ungdomar till grenen. 
- Hemsidan f3a.se bör uppdateras lite oftare, åtminstone förstasidan (startsidan). I forumdelen önskas 
det enklare att ladda upp bilder. Bo Edström kollar med David Lundström som sköter hemsidan hur vi 
kan få en förbättring på dessa två punkter. 
- Edvard Käll påminde att de som tävlar på EM och VM har i sitt åtagande som deltagare förbundit sig 
att efter hemkomsten skriva en artikel som kan publiceras i Modellflygnytt. 
 
 
Övrigt:  
Edvard redogjorde för de ekonomiska ramarna som grenen har till sitt förfogande för 2016 och vi har 
totalt ca 20 tusen kronor att använda i vår verksamhet till bl.a. domarkurs och startavgifter till ev. 
deltagare på EM F3A. 
 
 
9.    Nominering GS‐F3A 
Edvard Käll blev vald för 2 år, 2016 och 2017 (på de villkor som Edvard tidigare redogjort för på 
föregående års ting). 
 
GS‐F3A suppleant Bo Edström kvarstår t o m 2016. 
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10.    Nominering av internationella domare. 
Till internationella domare skall följande personer vara nominerade: 
Bengt-Erik Söderström 
Roland Lind 
Joakim Sandström 
Bengt Erik Söderström kontrollerar att dessa är eller blir nominerade. 
 
 
11.    Inkomna förslag (motioner) 
Inga motioner har inkommit. 
 
 
 
12.    Övriga frågor 
 
- Grenen skall jobba för att Alexander Moberg kommer in som ”Teknisk expert” i FAI organisationen 
med mål att han kommer med i FAI ”CIAM RC Aerobatics Sub-committee” som F3P specialist. Edvard 
Käll ansvarar för att jobba vidare med detta. 
 
- Transportstyrelsen kom i somras med nya regler för max flyghöjder som påverkar F3A flygning. 
Tinget var enigt att vi avvaktar klargöranden och rekommendationer från SMFF i frågan. 
 
 
13.    Nästa konstflygting 
Nästa ting 2016 hålls i samband med höst-tävlingen i Linköping. 
 
 
14.    Mötets avslutande 
Edvard Käll förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
Mötessekreterare, protokollförare: 

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

Edvard Käll 

----------------------------------    
Edvard Käll (godkänt via e-post) 
 
 
Protokollet justerat av: 
 

Johan Brorsson  Tomas Johansson 
----------------------------------                     ---------------------------------- 
Johan Brorsson (godkänt via e-post) Tomas Johansson (godkänt via e-post) 


