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Tävlandet i F3A har även i år ökat. Det har kommit till ett antal nya piloter under året. Det 
som är extra glädjande är att Nordic-klassen verkar ha fått ett uppsving. Tyvärr verkar vi 
tappa bort piloter som flugit i Nordic under några år, när de går upp i FAI-Klassen. Detta är 
något som vi måste ta tag i! 
F3A har förekommit mer i modellflygtidningar under detta år än under föregående år och vi 
hoppas att detta skall hålla i sig. Vi tror på ett rejält uppsving, information är lösningen. Vill 
även passa på att tacka vår webbmaster Ronny Staberg, som sköter om vår hemsida 
(http://members.tripod.com/F3A_Sweden). 
 
 
Aero cup 2000 (Trollhättan). 
 
Trollhättans MFK arrangerade sin tävling för sjätte året på rad. Välarrangerat som vanligt!  
Tävlingen arrangerades av endast ett fåtal funktionärer (ett speciellt tack till familjen Gunnar 
Karlsson). Segrare i FAI klassen blev Anders Johansson, LEN. I Nordic respektive Populär 
klassen segrade Tomas Johansson, LEN respektive Gunnar Karlsson från Trollhättans MFK. 
 
Umeå Loopen. 
 
Umeå arrangerade för första gången en F3A tävling. Tyvärr kom det endast upp en enda pilot 
från södra Sverige, Urban Forslöv från Södertälje. Vi får hoppas på ett bättre deltagande från 
södern nästa år! Inge Norberg, MFK Bunten segrade i FAI klassen och Johan Broström, MFK 
Bunten vann Nordic klassen. 
 
Nordiskt Mästerskap (Danmark). 
 
Vi var ett team på 9 stycken Svenska piloter som åkte till Grenå, Danmark för att tävla i de 
Nordiska Mästerskapet. Vi hade väldigt mycket problem under tävlingen, men lyckades 
ganska bra ändå. Det som var mest glädjande var att vår Anders Johansson lyckades att ta sig 
till final (de fem bästa). Bernt Olsson fick ett tekniskt problem under sin sista flygning och 
slutade som 6: a. Vi blev trotts allt tvåa i lag alldeles efter Danmark. 
 
Gränscupen (Tidaholm). 
 
F3A tävlingen i Tidaholm arrangerades för tredje året i rad tillsammans med Aresti klassen. 
Detta var ett uppskattat arrangemang där det kunde utbytas erfarenheter mellan klasserna. 
Tävlingen är naturligtvis väldigt väl arrangerad. Fyra deltagare från vårt grannland Norge 
besökte tävlingen och berikade oss med sina fina flygningar. 
Segrare i F3A-FAI blev Anders Johansson, LEN och Nordic-klassen vanns av Tomas 
Johansson, LEN. 
 
Buntenduellen, Norsjö (Svenska Mästerskapet). 
 
Buntenduellen arrangerade i år det Svenska Mästerskapet. Det är andra gången som klubben 
arrangerar SM. SM i år skulle för första gången avgöras med finalflygningar (ett mycket 
svårare program med rollande cirkel mm). De fem främsta i grundomgången skulle flyga 
dessa finaler. Tävlingen var mycket välarrangerad och de fixades med mat i klubbhuset som 



ligger endast ett par hundra meter från fältet. Svensk Mästare i FAI blev Bernt Olsson från 
Stenungsunds MFK, riksmästare i Nordic blev hemma sonen Håkan Mattsson. 
 
FAI:    Nordic: 
Bernt Olsson, Stenungsunds MFK  Håkan Mattsson, MFK Bunten 
Robert Sundström, Stockholms RFK  Urban Forslöv, Södertäljes MFK 
Inge Norberg, MFK Bunten 
 
VM i Cork, Irland. 
 
Landslaget bestod av Bernt Olsson, Robert Sundström och Inge Norberg. Vi åkte till VM fullt 
förberedda (efter ett träningsläger i England) och räknade med att göra en kanontävling! Det 
gick tyvärr inte som väntat, Bernt och Robert fick varsitt motorstopp under tävlingen. Inge 
däremot flög till och med bättre under VM, än vad han brukar göra i Sverige. Robert blev 46: 
a, Bernt 62: a och Inge 77: a. Vi är bättre, men det strulade till sig igen! Christophe Paysant 
Le Roux blev för andra gången Världsmästare. Han är helt överlägsen! 
 
Hösttävlingen, Linköpings Eskadern. 
 
Linköpingseskadern arrangerade sin årliga hösttävling. Linköpings tävlingen blev 
uppmärksammad i pressen, vilket är bra för oss alla i modellflyg Sverige. Anders Johansson 
vann i FAI klassen. I Nordic segrade Urban Forslöv, Södertälje. Detta var Urbans första vinst, 
men inte den sista! 
 
Landslaget för 2002 är: 
Anders Johansson, LEN, Bernt Olsson, Stenungsund och Robert Sundström, Järfälla MFK. 
Förste reserv är Inge Norberg, Norsjö. 
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