
 

 

Verksamhetsberättelse 2002, AU Konstflyg (F3A) 
 
Tävlandet i F3A har i princip varit i liknande nivå som under år 2001. Det kom till ett antal nya piloter 
under vår sista tävling i år. Tyvärr blev det endast 4 tävlingar i Sverige under året, vilket inneburit en 
nergång. Tyvärr har det inte tillkommit några nya piloter i F3A-FAI klassen under året. Nordic piloterna 
verkar stanna kvar i klassen under en längre tid än de gjorde förr. Detta kan kanske vara bra för att förr 
har vi haft problem när Nordic piloter slutat helt när de går upp i den svårare FAI-Klassen. Något som 
vi ser som mycket intressant och som hör till framtiden är den tävlingsform som Kungsbacka Cup står 
för. Det tävlas under en enda kväll med minimalt antal funktionärer, Bra Kungsbacka!  
F3A har förekommit i modellflygtidningar under detta år mer än under föregående år och vi hoppas att 
detta skall hålla i sig. Vi tror på ett rejält uppsving, information är lösningen. 

Kungsbacka Cup 2002. 
Detta har varit det stora uppsvinget inom F3A under året! Cupen innehöll 5st deltävlingar som 
avgjordes under måndag kvällar (vardagar). Detta är ett mycket bra alternativ där det inte skall behöva 
ta en hel helg och kosta mycket pengar. Detta skall vi försöka att införa på fler orter i landet. Om ni är 
intresserade så hör av er till mig för att få information om hur det hela skall / kan gå till. Ett stort tack till 
Kungsbacka för ett bra initiativ! 

Trollhättan Aero Cup (TAC) 2002. 
Trollhättans MFK arrangerade sin tävling för sjunde året på rad. Välarrangerat som vanligt!  
Tävlingen arrangerades av endast ett fåtal funktionärer (ett speciellt tack till familjen Gunnar Karlsson). 

Buntenduellen, Norsjö. 
Bunten MFK arrangerade som vanligt en mycket välarrangerad tävling. Det fixades med mat i 
klubbhuset som ligger endast ett par hundra meter från fältet. 

Bogla Fighthen, Jönköping (Svenska Mästerskapet). 
Jönköpings NFK arrangerade för första gången en F3A tävling på många år. Jönköping fick nöjet att 
arrangera det Svenska Mästerskapet. SM avgjordes för anda året på raken med finalflygningar (ett 
mycket svårare program med rollande loop med en roll mm). De fem främsta i grundomgången flög 
dessa finaler. Tävlingen var mycket välarrangerad och de fixades med möjlighet att bo i kanon fina 
husvagnar samt att det anordnades med mat på kvällen ute på fältet. 
Resultat SM / RM: 
FAI (SM): Nordic (RM): 
Anders Johansson, Linköpingseskadern Urban Forslöv, Södertäljes MFK 
Bernt Olsson, Stenungsunds MFK Tomas Johansson, Linköpingseskadern 
Tommy Stenlund, MFK Bunten Bo Hansson, Kungsbacka MFK 

Hösttävlingen, Linköpings Eskadern. 
Linköpingseskadern arrangerade sin årliga hösttävling. Det kom ett antal nya tävlande vilket känns 
mycket trevligt! Tävlingen arrangerades lika proffsigt som vanligt! 

Landslaget för 2003 är: 

VM och NM: 
Anders Johansson, LEN, Bernt Olsson, Stenungsund och David Lundström, Järfälla MFK.  

NM: 
Tommy Stenlund, Norsjö och Inge Norberg, Norsjö skall tävla som öppna deltagare under NM i 
Finland.
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