
Verksamhetsberättelse 2007, F3A 

 
Under verksamhetsåret 2007 hölls hela 5 stycken nationella tävlingar i klasserna F3A, F3A 
Nordic och F3A sport. Glädjande är att det verkar som om F3A-klassen håller på att bli allt 
mer populär. Antalet unika tävlande har ökat från 20 stycken år 2006 till 24 stycken år 2007! 
Det är flera Nordicpiloter som har tagit steget upp till F3A-klassen, och det är även flera nya 
bekantskaper som har tävlat i Nordic i år. Detta är mycket glädjande, och vi får hoppas att 
trenden kan hålla i sig under kommande år. Trots att det var förra tingets uttalade målsättning 
att alla årets tävlingar skulle innehålla tävlande även i instegsklassen F3A-Sport var det bara 
under RM i Norsjö, det fanns underlag i den klassen. SM/RM togs hem av David Lundström 
(F3A, MFK Bunten), Anders Forsberg (F3A-Nordic, LEN) och Roland Lind (F3A-Sport, 
MFK Bunten). 
De tre som kvalificerat sig att representera Sverige på EM 2008, enligt landslagsligan, är: 
David Lundström, Anders Johansson och Bernt Olsson. Johan Brorsson och Stefan Olsson 
är näst i tur om någon skulle avsäga sig sin plats. 
 
 
Under verksamhetsåret 2007 hölls även Nordiska mästerskapen på hemmaplan. Dessa 
tävlingar blev en stor succé för de svenska deltagarna, både individuellt och i lagtävlingarna. 
Tävlingarna blev även en framgång för den arrangerande klubben och för sporten i stort. Ett 
mycket lyckat arrangemang av MFK Bunten resulterade i en stor mediabevakning och 
förhållandevis stor publik. De svenska tävlande presterade på topp i båda klasserna. Nämnas 
kan att sverige roffade åt sig 4 av 5 platser i finalen i F3A och att de svenska lade beslag på 
platserna 1, 2, 3 och 4 i F3A Nordic. Det var med andra ord inte så svårt att lista ut var lag-
gulden skulle hamna. Roligast av allt var nog dock att David Lundström lyckades peta ner den 
sexfaldige NM-vinnaren Ola Fremming, Norge, från tronen! Ett stort grattis, David! 
 
Svenska placeringar NM 2007, Västra Högkulla 
F3A 
  1, David Lundström, MFK Bunten  

  3, Bernt Olsson, Stenungssund  
  4, Tommy Stenlund, MFK Bunten 
  5, Anders Johansson, LEN 
17, Roger Larsson, MFK Bunten 
 
F3A Nordic 
1, Anders Forsberg, LEN 
2, Johan Brorsson, Uddevalla 
3, Johan Broström, MFK Bunten 
4, Inge Norberg, MFK Bunten 
 
Utöver de rena tävlingsaktiviteterna har det varit ett ganska så späckat år. Nostalgi-meeting, 
arrangerade träningsläger, domarkurs, diverse cuper, arrangerade inomhusflygningar och en 
del annat. Förhoppningsvis visar det sig att den goda trenden med deltagare och aktiviteter 
fortsätter under 2008! 
 
 
      
     UO / UO Suppleant 
                     Inge Norberg / Johan Broström 


