
Verksamhetsberättelse 2005, AU Konstflyg (F3A)
 
F3A Sverige håller i sitt övertag gentemot våra nordiska grannländer. Vi vann även denna gång lagtävlingen under 
NM i Finland och fick två svenska piloter på pallen, vilket vi även fick vid förra NM för två år sedan. Under VM 
lyckades vi placera oss som 14:e nation i lag (av totalt 42). När det gäller det nationella tävlandet blev det tyvärr 
endast 4 tävlingar under året. 

Det mest glädjande även i år var de tävlingar som Kungsbacka i arrangerade samarbete med AKMG. Det tävlas 
under en enda kväll med minimalt antal funktionärer, tack för detta! 

Vill passa på att tacka Edvard Käll för de artiklar han skrivit i modellflygtidningarna under året! 

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). 

Kungsbacka Cup (AKMG) 2005 
Detta är ett mycket bra initiativ för att få nya tävlande i F3A. Cupen innehöll 6st deltävlingar (varav två hölls på 
AKMG) som avgjordes under måndagskvällar. Ett stort tack till Kungsbacka och AKMG för ett bra initiativ! 

Trollhättan Aero Cup (TAC) 2005 
Trollhättans MFK arrangerade sin tävling för tionde året i rad. Evenemanget var välarrangerat som vanligt! Även i år 
kom det deltagare från Norge vilket var mycket uppskattat av alla! Tävlingen arrangerades av endast ett fåtal 
funktionärer (ett speciellt tack till Gunnar Karlsson). 

Linköpingseskadern (SM) 
Linköpingseskadern arrangerade de Svenska Mästerskapen (SM). Linköpingseskadern brukar gå sent på hösten, men 
flyttade i år sin tävling för att kunna hålla SM. Tävlingen arrangerades lika proffsigt som vanligt!  

SM avgjordes för femte året på raken med finalflygningar (ett mycket svårare program med rollande loop med en 
roll mm). De fem främsta i grundomgången flög finalprogrammet. 

Resultat SM / RM: 
FAI (SM):    Nordic (RM): 

1 Bernt Olsson, Stenungsunds MFK  1 Urban Forslöf, Södertäljes MFK  

2 Anders Johansson, LinköpingsEN  2 Anders Forsberg, LinköpingsEN 

3 David Lundström, LinköpingsEN  3 Johan Ahlström, LinköpingsEN 

Nordiska Mästerskapen (Maarud, Norge) 
Helgen innan NM ordnades 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. Tyvärr 
kom inte så många dit som vi önskat! 



Sammandrag av den svenska insatsen under NM: 
F3A-FAI: 

Detta år så genomfördes samtliga omgångar inklusive finalflygningar. Sverige lyckades även denna gång vinna Guld 
i lag, vilket vi även gjorde för två år sedan i Finland! 

De tre piloter som var med i laget kom 2:a, 3:a och 4:a. Det var endast den regerande Nordiske Mästaren Ola 
Fremming som lyckades slå svenskarna. Vi är bäst i lag och har flera duktiga piloter som är på uppåtgående, det 
gäller bara att hålla i denna trend. 

F3A-Nordic: 

Anders Forsberg lyckades komma 4:a. Lagmässigt kom vi komma trea endast 11p efter Danmark. Detta var ändå en 
placering bättre än vid förra NM. 

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 David Lundström, Sverige  3:a Urban Forslöf, Sverige 

FAI (lag):    Nordic (lag): 

1:a Sverige 8322p   1:a Norge 8598p 

2:a Finland 7612p   2:a Danmark 8478p 

3:a Norge 7584p   3:a Sverige 8467p 

Buntenduellen, Norsjö. 
Buntenduellen ställdes tyvärr in på grund av för få antal tävlande. Tyvärr arrangerades denna tävling ett par veckor 
efter SM och NM vilket kanske innebar att inte alla piloter orkade/hade tid att åka dit! 

Världsmästerskapen (Saint-Yan, Frankrike)  
Detta var bland de bästa resultaten Sverige presterat under ett VM sedan mitten av 1980-talet, endast förra VM var 
bättre. Detta VM hade det största antalet tävlande någonsin. Det var totalt 112 piloter från 42 länder som deltog. Vi 
lyckades att placera oss som 14:e lag och individuellt lyckades David Lundström bäst av de svenska piloterna och 
kom på 37:e plats. Tommy Stenlund var för första gången med på ett VM och lyckades riktigt bra och slutade på 
49:e plats. Bernt Olsson lyckades inte speciellt bra och slutade som 57:a. 

Christophe Paysant Le Roux från Frankrike vann VM helt rättvist för femte (!) gången i rad,  han var helt 
överlägsen! Tvåa kom Tetsuo Onda från Japan, endast 18 år gammal. Trea blev den regerande Europamästaren 
Roland Matt.  

Strängnäs. 
Strängnästävlingen som brukar avgöras mitt i sommaren bytte i år datum med Linköping. Strängnäsklubben 
arrangerade för tredje gången en tävling och vädret var som vanligt kanon med mycket sol och lite vind. Arrangören 
ordnade även i år så att det fanns möjlighet att köpa mat ute på fältet, vilket var ett bra initiativ. Tävlingen var den 



mest spännande som någonsin avgjorts i Nordic. Det var bland annat tre olika piloter som vann omgångar. Hoppas 
denna spänning håller i sig till 2006.  

F3A-Ting. 
Det årliga F3A-Tinget hölls i år i Årsta, Stockholm. 

”Årets F3A-kompis”. 

Detta är en utmärkelse för att främja gott sportsmanskap inom F3A samt att utnämna den person som under året 
utmärkt sig för allas trivsel. 

2005 års F3A-kompis blev Lennart Rönnestig från Södertälje MFK. 

Landslagsligan vanns 2005 av: 

Bernt Olsson, Stenungsunds MFK F3A 

Anders Forsberg, LEN  Nordic 

Landslaget för 2006 (Europamästerskapen) är: 

Bernt Olsson, Stenungsund 

Anders Johansson, LEN 

David Lundström, LEN 




