
1 

 

 
 

Mötesprotokoll konstflygting 2017-09-02 
 

 

1.    Mötets öppnande   
Edvard Käll öppnade mötet och hälsade alla välkomna till konstflygtinget 2017. Tinget hölls på 
Linköpingseskaderns MFK’s klubbfält vid Sjögestad.  
Närvarande på mötet: Edvard Käll, Bo Edström, Anders Johansson, Johan Brorsson, Ingmar 
Svensson, Tomas Johansson, Kjell Mattsson, Beng-Erik Söderström. 
 
2.    Val av mötesfunktionärer 
För mötet valdes Edvard Käll till ordförande, Bo Edström till sekreterare och till justeringsmän samt 
rösträknare valdes Ingmar Svensson och Anders Johansson. 
 
3.    Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes enligt förslag som lagts ut av Edvard Käll på hemsidan www.f3a.se .  
Den 15:e augusti var sista dag att inkomma med motion. 
 
4.    Mötets behöriga utlysande 
Mötet utlystes den 16 juli 2017 av Edvard Käll på hemsidan www.f3a.se på forumet F3A, under 
rubriken ”Inbjudan till F3A ting”. Mötet beslutades vara behörigt utlyst. 
 
5.    Genomgång av föregående års protokoll 
2016 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, TAC, (UT) genomfördes 27-28 maj på Trollhättans MFK’s modellflygfält i 
klasserna F3A och Nordic. Ola Fremming Norge vann F3A klassen och Henrik Nörlykke Danmark 
vann Nordic klassen. 
- Gränscupen (UT) i F3A och Nordic  genomfördes 8-9 juli på Karlstads MFK’s modellflygfält. Vinnare i 
F3A klassen blev Ola Fremming Norge och i Nordic klassen vann Tom Erik Holthe Norge. 
- Hösttävling tillika SM/RM (UT) F3A och i Nordic på Linköpingseskaderns modellflygfält i Sjögestad 2-
3 september. Svensk mästare i F3A blev Anders Johansson och Riksmästare i Nordic blev Anders 
Johansson. 
 
I Nordiska Mästerskapen 2017 den 19-22 juli i Danmark deltog från Sverige en pilot i FAI F3A klassen, 
Bo Edström som kom 11:a och i Nordic F3A deltog 3 svenska piloter, Tomas Johansson som kom 
10:a, Ingvar Delén 11:a och Sven Löfqvist 14:e. På pilotmöte under tävlingen beslutades även om nytt 
Nordic flygprogram N-19 som gäller under 2018-2019. 
 
Domarkurs och träningsläger: 
Ingen domarkurs och inget träningsläger har genomförts då det vid förra tinget ej ansågs behov av det 
under 2017. 
 
Övrigt: 
- Alexander Moberg är fortsatt representant från Sverige i CIAM RC Aerobatics Sub-committee som 
Technical Expert RC Aerobatics. 
- Edvard Käll redogjorde för det ekonomiska läget och han meddelade att de medel vi haft i kassan i år 
spenderats till de svenska deltagarnas tävlingsavgifter på Nordiska Mästerskapen 2017. 

http://www.f3a.se/
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- Edvard käll har skickat in en artikel om Gränscupen F3A/Nordic 2017 i Karlstad till Modellflygnytt. Bo 
Edström har skickat in en rapport från NM F3A/Nordic 2017 i Danmark till Modellflygnytt. 
 
7.    Tävlingar under 2018. 
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 7-8 juli. 
- Buntenduellen (UT) hos MFK Bunden, Norsjö (om klubben önskar arrangera) eller tävling i 
Jönköping hos Jönköpings Radioflygklubb (om klubben önskar arrangera), datum väljs som ej 
kolliderar med EM (se nedan). 
- SM F3A och Riksmästerskapet Nordic, antingen hos Jönköpings Radioflygklubb om de önskar 
arrangera alternativt i samband med Gränscupen 2018 i Karlstad. 
- Hösttävlingen (UT) hos Linköpingseskaderns MFK preliminärt första helgen i september. 
 
Övrigt: 
- EM i F3A 2018 blir i Belgien, Grandrieu, den 19-28 juli. 
- Beslut togs på tinget att inga finalflygningar flygs på SM F3A 2018. 
 
8.    Övriga aktiviteter under kommande år 
Prelimenärt blir övriga aktiviteter under kommande år följande: 
 
- Domarkurs:  
Johan Brorsson övergripande samordnare av och tar fram tidschema för domarkurs F3A och F3P med 
lite fri inomhusflygning och ev. tävling i F3P, preliminärt lörd-sönd 10-11 februari i Falköping, 
Frejahallen. Johan samordnar med Michael Scander i F3P gruppen. 
Anders Johansson håller tillsammans med B-E Söderström i F3A delen av domarkursen. 
Konstflyggrenen finansierar arrangemanget och Johan Brorsson bidrar med överskott på 1000 kr från 
Trollhättan Aero Cup 2017.   
Arrangemanget annonseras på hemsidan www.f3a.se och på modellflygforumen. 
 
- Träningsläger:  
Inget beslut togs på tinget om att hålla något träningsläger. 
 
- Artiklar i Modellflygnytt:  
Edvard poängterade att vi alla funderar på vad vi kan bidra med när det gäller att försöka skriva F3A 
relaterade artiklar som kan publiceras i Modellflygnytt.  
 
Övrigt:  
Edvard redogjorde för de ekonomiska läget och f.n. är hela vår kassa tömd då återstående medel gick 
till startavgifter till våra 4 tävlande på NM 2017 i Danmark. 
 

9.    Nominering GS‐F3A 
Bo Edström blev vald som GS-F3A för 2 år, 2018-2019. 

Edvard Käll blev vald till GS‐F3A suppleant för 2018 med fyllnadsval. 
 
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. 
 
11.    Inkomna förslag (motioner) 
Inga motioner har inkommit. 
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12.    Övriga frågor 
Johan Brorsson reste frågan om hur vi marknadsför oss, t ex i samband med arrangemanget i 
Falköping. Kanske tävling i Jönköping som föreslagits kan innebära att fler får lust att delta på 
tävlingar i F3A och Nordic. Också viktigt att vi poängterar vid arrangemang av nostalgi F3A att det är 
meeting, inte tävling. 
  
 
13.    Nästa konstflygting 
Nästa ting 2018 hålls i samband med hösttävlingen 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: 
 

Ingmar Svensson  Anders Johansson 
----------------------------------                     ---------------------------------- 
Ingmar Svensson (godkänt via e-post) Anders Johansson (godkänt via e-post) 


