
Verksamhetsberättelse 2003, AU konstflyg (F3A)

F3A Sverige har gjort en ordentlig uppryckning när det gäller tävlingsresultaten internationellt. Vi vann 
lagtävlingen under NM i Finland och fick två Svenska piloter på pallen. Under VM lyckades vi placera oss 
som 13: e nation i lag. Detta är det bästa resultat vi haft under ett VM sedan mitten av 1980 talet! 

När det gäller det nationella tävlandet blev det tyvärr endast 4 tävlingar under året. 

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! Det planeras att 
liknande arrangemang runt Stockholmstrakten, samt i Linköping till år 2004 (se www.rcsweden.com för mer 
information). 

F3A har förekommit i modellflygtidningarna under året, men tyvärr inte lika frekvent som föregående år. 

 

Domarutbildning. 

Det hölls en vidareutbildning i början av mars månad för redan etablerade domare. Detta arrangemang hölls av 
Bengt-Erik Söderström (en mycket meriterad domare internationellt) samt av Anders Johansson (vår mest 
erfarne pilot i landet). Utbildningen var mycket uppskattad och gav tävlingsåret 2003 en mycket hög klass på 
bedömningarna! 

 

Kungsbacka Cup 2003 

Detta har varit det stora uppsvinget inom F3A även under detta år! Cupen innehöll 4st deltävlingar (en regnade 
tyvärr bort) som avgjordes under måndag kvällar. 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) 2003 

Trollhättans MFK arrangerade sin tävling för åttonde året på rad. Välarrangerat som vanligt!  

Tävlingen arrangerades av endast ett fåtal funktionärer (ett speciellt tack till Gunnar Karlsson).

 

Strängnäs (SM). 

De Svenska Mästerskapen (SM) skulle i år avgöras på det mycket fina modellflygfältet som de har i 
Strängnäs. Strängnäs klubben arrangerade för första gången en tävling (vilket de gjorde föredömligt). Samtliga 
piloter (förutom de lokala) bodde vid fältet i allt från tält till husbil. Vädret var kanon hela tiden, mycket sol och 



lite vind. Arrangören ordnade även så att det fanns möjlighet att köpa mat ute på fältet, vilket innebar att ingen 
behövde resa iväg för att äta mm. SM avgjordes för tredje året på raken med finalflygningar (ett mycket 
svårare program med rollande loop med en roll mm). De fem främsta i grundomgången flög dessa finaler. 

Resultat SM / RM: 
FAI (SM): Nordic (RM): 
1:a Bernt Olsson, Stenungsunds MFK 1:a Urban Forslöf, Södertäljes MFK  
2:a Anders Johansson, Linköpingseskadern 2:a Anders Forsberg, LinköpingsEN 
3:a Robert Sundström, MFK Pegasus 3:a Tomas Johansson, LinköpingsEN 
 

Nordiska Mästerskapen (Jämijärvi, Finland) 

Under två dagar efter det att SM var avgjort, anordnades ett träningsläger där vi hjälpte varandra att bli bättre 
samt att komma till NM som ett enda lag! Eftersom vi bor i olika delar av landet var detta ett mycket bra sätt 
att få till detta träningsläger. 

Sammandrag av den Svenska insatsen under NM: 

F3A-FAI: 

Tyvärr så innebar vädret att det inte blev några finalflygningar. Om det blivit finalflygningar, hade det kanske 
gått ändå bättre för Svenskarna individuellt. Samtliga Svenska piloter flög alla omgångar utan några tekniska 
problem. Glädjande nog kan sägas att Sverige hade samtliga piloter (5st) bland de nio bästa! 

Sverige lyckades även att vinna Guld i lag, vilket vi inte varit i närheten av under många år!  

Glädjande kan även nämnas att Sverige fick in två piloter bland de tre bästa! 

Detta är det bästa NM Sverige gjort på många år! Vi är bäst i lag och har flera duktiga piloter som är på 
uppåtgående, det gäller bara att hålla i denna trend. Nu är vi bäst i Norden!  

F3A-Nordic: 

Urban Forslöf är en av Nordens bästa Nordic-piloter just nu, han slutade som trea endast en enda poäng från 
silverplatsen! För de övriga Svenska Nordic piloterna gick det tyvärr inte riktigt så bra, men det är bara att 
ladda om. Det är nya piloter på gång hemma i Sverige, vilket kommer att göra att de mer etablerade måste 
träna mer och bättre för att behålla sina platser i laget. Detta kommer att göra att Nordic piloterna kommer att 
bli bättre även de! 

Resultat NM 
FAI (individuellt):   Nordic (individuellt): 
1:a Ola Fremming, Norge  1:a Pål Westerhaug, Norge 
2:a Bernt Olsson, Sverige  2:a Lassi Nurila, Finland 
3:a Anders Johansson, Sverige 3:a Urban Forslöf, Sverige 
 
FAI (Lag):    Nordic (Lag): 
1:a Sverige    1:a Norge 
2:a Norge    2:a Finland 
3:a Danmark    3:a Danmark 



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. Tyvärr arrangerades denna tävling helgen efter NM (= 3 tävlingar 
på 3 helger) vilket innebar att inte alla piloter orkade åka dit! 

Världs Mästerskapen (Deblin, Polen)  

Detta var det bästa resultat Sverige presterat under ett VM sedan mitten av 1980 talet. Vi lyckades att placera 
oss som 13:e lag av totalt 35! Individuellt kan nämnas att David Lundström lyckades bäst av de Svenska 
piloterna under detta VM. Han kom på en mycket hedrande 37:e plats av 96 piloter. Efter som detta var det 
första VM David varit med på, så var det mycket bra gjort. Anders Johansson och Bernt Olsson slutade som 
43:a resp. 46: a. 

Christophe Paysant Le Roux från Frankrike vann VM helt rättvist för tredje gången i rad! Det enda som kunde 
hota honom detta VM var om något skulle hända med hans utrustning, han var helt överlägsen! Tvåa kom 
Quique Somenzini (Argentina) följt av trean, Gordon (Chip) Hyde (USA). Den stora överraskningen var 
Tetsuo Onda från Japan, som kom på fjärde plats. Onda var endast 16 år gammal och flög otroligt bra! Hans 
tränare är den förre Världsmästaren i F3a, Gichi Naruke! Kanske blir det Onda som en dag tar tronen från 
Cristophe Paysant Le Roux? 

Hösttävlingen, Linköpingseskadern 

Linköpingseskadern arrangerade sin årliga hösttävling. I år kom det tyvärr extremt lite tävlanden till tävlingen. 
Denna tävling brukar vara mycket välbesökt i vanliga fall! Tävlingen arrangerades lika proffsigt som vanligt! 
 

Landslaget för 2004 (Europa Mästerskapen) är: 

Bernt Olsson, Stenungsund, Anders Johansson, LEN, och David Lundström, Skellefteå RFK 

 
 
AU Konstflyg (F3A) 
Bernt Olsson  




