
 

Protokoll från 2018 års konstflygting. 

 

Tid: 2018-09-01 11:00 

Plats: Sjögesta modellflygfält, LEN 

Närvarande och fastställd röstlängd: Bo Edström, Sven Löfqvist,  Kjell Matsson, Johan 

Brorsson, Anders Johansson, Tomas Johansson, David Lundström, Sven Åke Nilsson, 

Ingmar Svensson. 

 

 

1. Mötets öppnande  

GS Bo Edström hälsar alla välkomna och öppnar tinget. 

 

2. Val av mötesfunktionärer 

Till mötesfunktionärer valdes följande personer: 

i. Ordförande: Bo Edström 

ii. Sekreterare: Edvard Käll 

iii. Justeringsmän tillika rösträknare (2): Johan Brorsson och Kjell Matsson 

Mötet beslutade att protokollet kunde skickas ut för justering digitalt. Mailsvar från 

respektive ordförande och justeringsmän räcker för att protokollet ska anses vara 

justerat.    

 

3. Fastställande av dagordning 

Föreslagen dagordningen fastställdes.  

 

4. Mötets behöriga utlysande 

Mötet anser att tinget är behörigt utlyst. 

 

5. Genomgång av föregående års protokoll 

Ordförande går igenom mötesprotokollet från 2017 års ting. 

 

6. F3A relaterade verksamheter innevarande år. (verksamhetsberättelse) 

a) Tävlingar nationella: 

Under året har följande tävlingar genomförts: 

- Trollhättan Aero Cup, TAC (UT) 26-27 maj på Trollhättans MFK’s 

modellflygfält i klasserna F3A och Nordic. Henning Jorkjend Norge vann F3A 

klassen och Erik Morgan Norge vann Nordic klassen. 

-  Gränscupen och SM+RM (UT) 7-8 juli på Karlstads MFK's flygfält i klasserna 

F3A och Nordic. 

Segrare Gränscupen F3A blev Henning Jorkjend Norge och i Nordic Erik Morgan 

Norge. 

Segrare i SM F3A 2018 blev Anders Johansson MFK Linköpingseskadern och 

Riksmästare i Nordic blev Kjell Mattsson Sigtuna MFK. 



- Hösttävlingen i Linköping (UT) 1-2 september hos MFK Linköpingseskaderns 

flygfält vid Skögesta, i klasserna F3A och Nordic. 

 

b) Tävlingar internationellt: 

Ingen svensk har deltagit på någon internationell tävling i F3A eller Nordic 

klasserna under 2018. 

 

c) Domarkurs: 

En kombinerad domarkurs och inomhusflygning (kallad konstflygweekend) hölls 

den 10-11 februari i Falköping, Frejahallen, som lockade 10 deltagare. 

Johan Brorsson var övergripande samordnare. Domarkurs i F3A+F3P 

kombinerades med lite fri inomhusflygning och en tävling i F3P. Felix Scander 

vann F3P tävlingen. 

Michael Scander i F3P gruppen samt Lennart Olsson från BlueMax MFK hjälpte 

till med arrangemanget. Anders Johansson höll i F3A delen av domarkursen.  

Konstflyggrenen finansierade arrangemanget och Johan Brorsson bidrog med 

överskott på 1000 kr från Trollhättan Aero Cup 2017.  

Arrangemanget annonserades på hemsidan www.f3a.se och på svenska 

modellflygforum.  

 

d) Träningsläger: 

Inget träningsläger i F3A hölls under 2018. 

 

e) Ekonomi: 

Under 2017 gick alla medel till startavgifter till deltagare på NM 2017 

F3A+Nordic i Danmark (4 svenska deltagare) samt VM i F3P 2017 (Strasbourg, 3 

svenska deltagare).  

Vid årsskiften 2017/2018 fanns vid kontroll med SMFF minus 234 kronor i 

Konstflyggrenens kassa inför säsongen 2018. Under året har konstflyggrenen inte 

haft behov av några ekonomiska resurser för genomförande av tävlingar eller för t 

ex tävlingsavgifter för tävlande på internationella tävlingar. För säsongen 2019 

finns en preliminär budget framtagen, såsom det går att överblicka vid tidpunkten 

för Konstflygtinget 2018 (1 sept), och budgeten kommer att presenterades på 

tinget. 

 

f) Övrigt: 

Konstflyggrenen har försökt exponera sig under året vid Gränscupen och SM 2018 

F3A+Nordic i Karlstad (7-8 juli) genom reportage inför och efter tävlingen som 

kom med i regionala tidningar, Nya Wermlands-Tidningen (NWT) och Värmlands 

Folkblad (VF). Journalister från båda tidningarna fanns på plats under tävlingen 

och intervjuade samt en kort video spelades även in som las ut på en av 

tidningarnas hemsida. Hyfsat med publik dök upp under tävlingen, vilket inte är så 

vanligt på våra tävlingar. 

Det har skickats in artiklar till Modellflygnytt från våra tävlingar, från 

Gränscupen+SM av Edvard Käll och från Trollhättan Aero Cup av Bo Edström. 

Blir troligen även artikel från hösttävlingen (Edvard?). 

 

Anders J var på Arboga storskala träff och flög F3A uppvisning. 

 

   

http://www.f3a.se/


7. Tävlingar under 2018. 

Nationella tävlingar 

 

Trollhättan Aero CUP (UT) 

Sista helgen i maj. Preliminärt datum 25/26 maj 2019 

 

SM+RM (UT) 

Jönköping eller Katrineholm? Ander och Ingmar pratar med Jönköpings RFK. Om vi 

får ett positivt svar från Jönköping RFK före första november så genomförs SM+RM i 

Jönköping. I annat fall blir det Katrineholm. Om SM+RM i F3A genomförs i 

Katrineholm kommer GS konstflyg att stå som arrangör. Edvard kommer ordna med 

flygfältsfrågan. 

Datum ej fastställt. Tävlingsdatum behöver samordnas så det inte krockar med VM, 

NM. En lämplig tidpunkt kan vara sista helgen i juni (29-30 juni). 

 

Hösttävling Linköping (UT) 

Andra helgen i september. Preliminärt datum 7-8 september.  

 

Gränskuppen blir i Norge 2019.  

Vi behöver samordna tävlingsdatumen så det inte krockar med VM, NM. 

Gränskuppen får inte UT-status när tävlingen avgörs i Norge. Målet är att gränskuppen 

kan alterneras vartannat år mellan Sverige och Norge. 

 

Internationella tävlingar 

Nordiska Mästerskapen F3A+Nordic i Finland (prel Jämijärvi flygplats juli 2019) 

VM F3A den 1-11 augusti 2019, i Calcinatello i Italien 

VM F3P den 17-23 mars i Heraklion Grekland 

 

Finalflygningar SM F3A 2019?  

Ingen finalflygning i SM F3A 2019. 

Övrigt 

F3P ligger under GS-konstflyg. Såvitt känt blir det inget SM i F3P 2019. 

 

8. Övriga aktiviteter under kommande år 

Mötet beslutade att det ska hållas en Domarkurs/ konstflygweekend någon gång i 

februari/mars 2019 på samma sätt som 2018. Inbjudan etc sköts via F3A-hemsidan 

och forumet. Anders håller domarkurser. Bo ordnar dator/skrivare. Johan sköter 

kontakter med Scander och bokar lokaler. GS passar på att bjuda in medlemmar från 

Jönköpingsklubben.  

 

Träningsläger  

Vi lämnar frågan öppen. Det blir i så fall i Katrineholm. 

 

Artiklar i Modellflynytt 

Edvard skriver i MFN. Alla är välkomna att skriva F3A relaterade artiklar i MFN. 

 

Ekonomi inkl prel. budget för 2019 (Se bilaga) 

 



Mötet anser att F3A / F3P inte har antalet tävlande/tävlingar i F3A/F3P som motiverar 

ett inköp av ett digitalt poängräkningssystem (Notauomatic) för närvarande. I 

framtiden kan det bli aktuellt att köpa.  

 

Budgeten kompletteras med att Anders och Edvard funderar på att åka på VM i Italien 

2019. 

 

Med de tilläggen godkänns budgeten. 

 

Övrigt 

Mötet diskuterar olika former av marknadsföring av de olika F3A- grenarna. Vi 

konstaterar att det kan vara relevant att satsa på digitala marknadsföringsvägar. Det 

kräver engagemang och tid.   

 

9. Nominering GS‐F3A 

(Val GS F3A Bo Edström är vald för 2 år, 2018-2019) 

Val GS F3A suppleant för perioden 2019-2020 

Edvard Käll väljs till suppleant GS F3A på två år, 2019-2020. 

 

 

10. Nominering av internationella domare. 

Val av personer som skall vara nominerade (utsedda) att vara internationella FAI 

domare: 

Tinget nominerar Bengt-Erik Söderström, Alexander Moberg och Roland Lind till 

internationella domare. 

 

Person som anmäler till FAI den/de som är nominerade: 

GS Bo Edström anmäler ovanstående till FAI. 

 

11. Inkomna förslag (motioner) 

Motioner ska ha inkommit senast 1 vecka före tinget och var publicerade senast 2 

dagar efter sista inlämningsdag på hemsidan www.f3a.se 

 

Inga motioner har inkommit till 2018 års ting. 

 

12. Övriga frågor 

 

GS: Finns behov av Notaumatic resultatsystem för F3A+F3P (samt 

budget+utbildning)? (Ej i dagsläget se ovan)  

 

GS: Lägga till en punkt 3 i "Svenskt tillägg till Sporting Code, F3A (konstflyg)" med 

en enkel tabell med revideringshistorik så man enklare kan följa revideringar av 

dokumentet.  

Förslaget godkänns. 

 

13. Nästa konstflygting 

I samband med nästa hösttävling. 

 

14. Mötets avslutande 

GS F3A, Bo Edström tackar alla närvarande och avslutar 2018 års F3A-ting. 

http://www.f3a.se/


 

 

 

Bo Edström     

Ordförande 

 

Edvard Käll    

Sekreterare    

 

 

 

Johan Brorsson  Kjell Matsson 

Justeringsman  Justeringsman 

 

 

Detta protokoll är godkänt via mail av samtliga personer ovan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga: Budget 2019 Konstflyg F3A + F3P 

I dag kända kostnader och önskemål för grenarna F3A och F3P för säsongen 2019. Budgeten 

godkändes på Konstflygtinget 2018-09-01. Euro och SEK valutor nedan aktuella 2018-09-01. 

Kostnader   Kommentar 

F3A + F3A-Nordic: SEK  Euro  

NM 2019 (i Finland, 

preliminärt Jämijärvi 

flygplats i juli). 

19250 1800 Avser startavgift inklusive bankett. 

Realistiskt kan vara ca 3 piloter F3A klassen, ca 3 

piloter F3A-Nordic klassen. Förra NM 2017 var 

startavgiften 300 Euro och vi får anta samma på 

kommande NM (6 x 300 Euro = 1800 Euro). 

Ingen reseersättning går att få från SMFF då 

tävlingen ej är ”öppen” internationell tävling. 

VM F3A 2019 (i 

Calcinatello i Italien 

1-11 augusti) 

16170 1520 Avser startavgift och bankett. Två svenska 

piloter önskar preliminärt att delta på VM. Ännu 

ingen s.k. Bulletin från arrangören men i 

arrangörens ansökan till  FAI står det startavgift 

700 Euro och bankett 60 Euro per person. 

Se även om reseersättning nedan. 

F3P:    

VM 2019 (17-23 mars 

i Heraklion Grekland). 

7480 700 Avser startavgift  inklusive bankett. 

Felix Scander tävlar som junior, startavgift 250 

Euro. Team Manager är Michael Scander, avgift 

450 Euro. Inga fler piloter har anmält intresse enl. 

Michael Scander. 

Nytt för 2018 är reseersättning utgår från 

Flygsportförbundet för resa för 

landslagspiloter, på VM eller EM, med max 3000 

kr per pilot om tävlingen i Europa, max 6000 kr 

om tävlingen går utanför Europa. Reseersättning 

betalas ut i efterskott genom att skicka in 

reseräkning med kvitton. 

SM F3P (prel, ca 

början på februari 

2019) 

2300  Avser hallhyra 3300 kr Frejahallen Falköping.* 

Grenen bidrar med 1000 kr från överskott 

Trollhättan Aero CUP 2018. 

    

Gemensamt F3A och 

F3P: 

   

Konsflygweekend 

(prel) 

0  *) Avser Hallhyra+konferensrum, se SM F3P. 

”Konsflygweekend med avslutande SM F3P”. 

Om det inte blir något SM F3P genomförs 

konstflygwekend ändå (likt det vi hade 2018 där 

vi hade domarkurs, allmän F3P flygning och en 

avlutande F3P tävling). 

Oförutsedda utgifter 500   

Totalt: 45700   

 

Budgeten upprättad: 2018-09-01, GS F3A Konstflyg, Bo Edström 

 


