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Mötesprotokoll konstflygting 2016-09-03 
 

 

1.    Mötets öppnande   
Edvard Käll öppnade mötet och hälsade alla välkomna till konstflygtinget 2016. Tinget hölls på 
Linköpingseskaderns MFK’s klubbfält vid Sjögestad.  
Närvarande på mötet: Edvard Käll, Bo Edström, Anders Johansson, Alexander Moberg, Johan 
Brorsson, Jim Malmborg, Stefan Olsson, Roland Lind, Tomas Johansson, Sven Löfqvist, Daniel 
Bergqvist, Ingvar Delén, Kjell Mattsson. 
 
2.    Val av mötesfunktionärer 
För mötet valdes Edvard Käll till ordförande, Bo Edström till sekreterare och till justeringsmän samt 
rösträknare valdes Roland Lind och Kjell Mattsson. 
 
3.    Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes enligt förslag som lagts ut av Edvard Käll på hemsidan www.f3a.se .  
Den 3 augusti var sista dag att inkomma med motion. 
 
4.    Mötets behöriga utlysande 
Mötet utlystes den 27 juni 2016 av Edvard Käll på hemsidan www.f3a.se på forumet F3A, under 
rubriken ”Inbjudan till F3A ting 3:e september”. 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 28-29 maj på Trollhättans MFK’s modellflygfält i klasserna 
F3A och Nordic. 
- Svenska Mästerskapet (UT) i F3A och Riksmästerskap i Nordic samt Gränscupen F3A+Nordic 
genomfördes 9-10 juli på Karlstads MFK’s modellflygfält. Svensk mästare i F3A klassen blev Anders 
Johansson, Riksmästare i Nordic klassen blev Tomas Johansson. Segrare i Gränscupen 2016 F3A 
blev Ola Fremming från Norge. Segrare i Gränscupen 2016 Nordic blev Espen Kvien från Norge. 
- Hösttävling F3A och Nordic (UT) på Linköpingseskaderns modellflygfält i Sjögestad 3-4 september. 
 
Ingen svensk deltog på EM F3A 2016 i Tyskland, Untermünkheim, 28 juli-6 augusti. 
 
Domarkurs och träningsläger: 
- Kombinerad domarkurs och träningsläger 23-24 april genomfördes på Katrineholms flygfält där 
Edvard Käll var värd och Bengt-Erik Söderström lärare. Tack till Bengt-Erik. Deltagare var Bo Edström, 
Edvard Käll, Alexander Moberg och Anders Johansson. 
 
Övrigt: 
- Alexander Moberg är nu som representant från Sverige medlem i CIAM RC Aerobatics Sub-
committee som Technical Expert RC Aerobatics. 
- Edvard Käll redogjorde för det ekonomiska läget och han meddelade att vi inte haft några medel i 
kassan i år då det mesta sen tidigare spenderats till de svenska deltagarnas tävlingsavgifter på 
Nordiska Mästerskapen 2015. 
 

http://www.f3a.se/
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7.    Tävlingar under 2017. 
Följande tävlingar är planerade att genomföras under kommande år (tidpunkterna nedan är 
preliminära, mer information kommer senare på vår hemsida): 
 
- Trollhättan Aero Cup (UT) hos Trollhättans MFK preliminärt sista helgen i maj.  
- Gränscupen (UT) hos Karlstads MFK preliminärt 8-9 juli. 
- Buntenduellen (UT) hos MFK Bunden, Norsjö (Roland Lind skall kontrollera om det finns möjlighet 
och när att arrangera en tävling). 
- Hösttävlingen (UT) tillika SM F3A och RM Nordic hos Linköpingseskaderns MFK preliminärt 2-3 
september. 
 
Övrigt: 
- VM i F3A 2017 har tidigare annonserats till 18-28 november i Quatar vid Persiska viken men skall 
enligt säkra källor bli i ett annat land (Italien?). 
- NM 2017 F3A+Nordic arrangeras av Danmark preliminärt vecka 29 (17-23 juli), i södra delen av 
Danmark. 
Edvard Käll upplyste att han kommer att gå ut med förfrågan till aktuella personer om deltagande i 
Nordiska Mästerskapen 2017 i F3A och Nordic och han vill sen ha svar senast 31 dec 2016 om man 
kan delta. 
 
 
8.    Övriga aktiviteter under kommande år 
Prelimenärt blir övriga aktiviteter under kommande år följande: 
 
- Domarkurs:  
I början på maj antingen i Hedekas med Johan Brorsson som värd eller som reservplats på 
Katrineholms flygfält med Edvard Käll som värd, och Bengt-Erik Söderström som lärare. Domarkurs 
skall som brukligt annonseras på hemsidan www.f3a.se  
 
- Träningsläger:  
Inför NM 2017 bedömdes det på tinget svårt att kunna få in ett träningsläger rent tidsmässigt varför det 
beslutades att ej arrangera något träningsläger 2017. 
 
- Artiklar i Modellflygnytt:  
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. 
Edvard önskade att vi alla funderar på vad vi kan bidra med när det gäller att försöka skriva F3A 
relaterade artiklar som kan publiceras i Modellflygnytt. Edvard nämnde att han skickat in flera artiklar 
som inte blivit publicerade i Modellflygnytt och att det tyvärr är problem att få svar av redaktionen om 
en inskickad artikel kommer att bli publicerad. Den senaste artikeln som Edvard skickade in om 
SM/RM och Gränscupen 2016 finns det dock förhoppning om att den skall komma in i tidningen. 
 
Övrigt:  
Edvard redogjorde för de ekonomiska medel som grenen troligen kommer att få till sitt förfogande för 
kommande säsong och baserat på tidigare erfarenhet kan det bli ca 8-9 tusen kr, som vi kan använda 
i vår verksamhet. 
 
 
9.    Nominering GS‐F3A 
Edvard Käll blev vald för 2 år vid förra konstflygtinget 2015 och är således GS-F3A under 2016 och 
2017. 
Bo Edström blev vald till GS‐F3A suppleant för 2017 och 2018. 
 
 
10.    Nominering av internationella domare. 
Till internationella domare skall följande personer vara nominerade: 
Bengt-Erik Söderström 
Roland Lind 
Alexander Moberg 
Bengt Erik Söderström kontrollerar att dessa är eller blir nominerade. 
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11.    Inkomna förslag (motioner) 
En motion hade inkommit från Anders Johansson. 
 
Motion från Anders Johansson: ”Härmed föreslår jag att vi slopar finalerna på SM tills det finns 
underlag att flyga dem. Det finns inga domare som kan döma finalerna och enstaka flygare som kan 
flyga dem.”  
 
Anders motiverade mer utförligt sin motion med att det f.n. är för få F3A piloter i Sverige för att ha 5 
flygare i en final i SM F3A, en del piloter vill i dagsläget inte vara med på SM i F3A på grund av kravet 
att de 5 bästa efter grundomgångarna flyger finalflygningar, tillgången till domare som kan döma 
finalflygningar är också ett problem och det kan även vara svårt att hitta arrangör numera till SM just 
p.g. av finalflygningarna.   
Tinget beslutade bifalla motionen med tillägget att det på varje konstflygting skall tas beslut om 
huruvida det skall flygas finalflygningar eller inte på Svenska Mästerskapet F3A, och om några övriga 
avvikelser från Svenskt tillägg till Sporting Code, F3A (konstflyg) skall gälla.  
På SM F3A 2017 flygs inte finalflygningar. 
 
Svenskt tillägg till Sporting Code, F3A (konstflyg) revideras med anlednng av motionens bifall till 
följande reviderade lydelse (nytt innehåll understruket):  
 
”Svenskt tillägg till Sporting Code, F3A (konstflyg).Version 7 - September 2016” (sid 1) 
”Dessa regler gäller från och med beslut på ordinarie ting hösten 2016 och tills vidare…” (sid 1) 
 
”2.1.1. Finalomgångar. 
På varje konstflygting skall tas beslut om huruvida det skall flygas finalflygningar eller inte på Svenska 
Mästerskap i F3A. Om finalomgångar beslutats genomföras gäller följande om inget annat beslutas på 
tinget:  
Under de svenska mästerskapen skall de fem främst placerade piloterna flyga två extra 
omgångar med det gällande semifinalprogrammet som bestämts av CIAM. 
De två bästa omgångarna från grundomgången tas med till finalen. Man räknar sedan de tre 
bästa omgångarna av de båda omgångarna från grunden och de båda omgångarna från 
finalerna. Om två eller flera piloter efter grundomgångar och finalomgångar har samma 
poäng ska vinnare utses efter högsta poäng i finalomgången. Om det fortfarande är oavgjort 
ska den näst bästa finalomgången beaktas.”  (sid 5) 
 
 
12.    Övriga frågor 
 
- Johan Brorsson ställde en fråga om ”nostalgi F3A” är att anse som en tävling eller ett meeting. 
De närvarande på tinget ansåg att det skall anses som ett meeting. 
- Roland Lind önskade att vi meddelar på forumet på www.f3a.se när vi är några stycken som skall 
samlas för att flyga F3A så det finns chans för andra intresserade att ansluta och flyga/träna 
tillsammans. 
  
 
13.    Nästa konstflygting 
Nästa ting 2017 hålls i samband med hösttävlingen i Linköping. 
 
 
14.    Mötets avslutande 
Edvard Käll förklarade mötet avslutat. 
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Mötessekreterare, protokollförare: 

 
----------------------------------    
Bo Edström 

 
 
Mötesordförande: 

Edvard Käll 

----------------------------------    
Edvard Käll (godkänt via e-post) 

 
 
Protokollet justerat av: 
 

Roland Lind  Kjell Mattsson 
----------------------------------                     ---------------------------------- 
Roland Lind (godkänt via e-post) Kjell Mattsson (godkänt via e-post) 


