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NR 1 2015  INFORMATION FRÅN FALBYGDENS FLYGKLUBB

FLYGBLADET

Notera och planera
 Årsmöte HS 25/3 kl. 19.00
 Vårstäddag 11/4 
 Uppstartsmöte segel + DM planering 21/4 18.00
 EAA 6-7 juni
 DM Segelflyg Västra 27/6-3/7
 Nasco Yankee Meeting 25/7

Sista måndagen i månaden arbetskväll för alla med underhåll under flygse-
sång och lite fika om vi hinner med. Välkomna! Samt tisdagskvällar i bygg-
lokal, när det blir flygbart så gör vi det.

Som ni ser så ska det bli lite mer roligt än att bara flyga i det blå i sommar. 
Och mellan datumen kan det dyka upp gästande flyg. Ev. från Norge 10-
12/7. Piotr har ju också tagit hit en tvåsitsare som vi tydligen får låna.

Det har ju börjat ett nytt år, och det betyder en ny medlemsavgift. Ni som 
har betalt kan ta det lugnt men det finns några som vi saknar. Men det finns 
några som vi saknar epostadress och telefonnummer på. På vår hemsida un-
der kontakt om ni öppnar den så fyller ni i den och trycker sänd till Marcus 
Larsson så vore det bra.
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Tage har ordet
Det är väl dags för ett uppstartsmöte, då hoppas jag att så många som möjligt 
kan komma nu med lite nya rutiner och en förändrad klassning av flygplatsen. 
Hur vi få en säker och rolig sommar. Hela tiden sker en förändring och att alla 
tar del av den.

Arcusen är utlånad till Ålleberg vecka 21 till vecka 24 och 28 och 29 vardagar 
om de får in anmälningar annars flyger vi själva. Så för att flyga den så tänk till 
om bokning övriga tider. Just nu får den en översyn för att flyga en sommar till. 
Även om den är ute när ni läser detta så besök oss gärna i bygglokalen så att allt 
blir flygklart när solen kommer. 

Enkäten som ni fick till Jul har en del lämnat i tid fast vi saknar några till, den 
är till för vår planering och debitering. Ni fick också ett kontoutdrag i samma 
post. Har ni inte pengar på kontot som motsvarar ert paketval så måste ni fylla 
på före 16 april för att få flyga.

DM Segelflyg är något som står för dörren. Det är många som har tyckt att det 
vore roligt så nu jobbar vi med planeringen. Och ni andra som är nya eller inte 
har riktig koll boka tid för detta både för att lära eller hjälpa till. Gärna om ni har 
idéer om vädret inte är bra alla dagar och för att fylla dem med något trevligt. 
T.ex. studiebesök, föredrag eller någon form av rolig tävling. 

Vi kommer att få flera besök i sommar och behöver kanske något forum eller 
anslag där ni kan se vad som kommer att hända så att det inte blir en överrask-
ning när det är något nytt på fältet. Detta kan vi ta på möten som kommer hur det 
ska gå till.

 Även om det varit dåligt väder så vill jag ändå passa på att uppmuntra er som 
flyger SE-UAO att göra detta lite mer. Detta för att timpriset skall stämma med 
beräknad flygning. Detta också för att vara i bättre flygtrim och att inte fundera 
på att avyttras. Den går jättebra och den har fortfarande en fin finish efter alla 
dessa år. Den blir 30 år i år.

Så är ni välkomna sista måndagen i månaden, under säsong, för att se om vår 
fina anläggning. Det gäller alla medlemmar. Vi har ju haft flygkul i 30 år nu så 
saker och ting åldras även om ni inte gör det. Så det finns säkert plats för lite un-
derhåll och lite putsning.

TREVLIG SOMMAR TAGE
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Version 040222

03-maj 10-maj 17-maj
Lärare: Gösta Lindblom Lärare: Tage Åkesson Lärare: Thomas Ryberg
Vinschare: Peter Berntsson Vinschare: Conny Johansson Vinschare: Lars Hansson
V-Ledare Casper Brostrand V-Ledare Ulf Nilsson V-Ledare Thomas Mathsson

24-maj 31-maj 07-jun
Lärare: Erik Offerman Lärare: Roland Sundequist Lärare: Jonny Carlén
Vinschare: Henric Österlindh Vinschare: Piotr Muller Vinschare: Clemens Brunstedt
V-Ledare Göran Bondesson V-Ledare Jens Andersson V-Ledare Viktor Johansson

14-jun 21-jun 28-jun
Lärare: Tage Åkesson Lärare: Bo Örnvinge Lärare: Ingemar Gustavsson
Vinschare: Henric Österlindh Vinschare: Anders Ljungberg Vinschare: Conny Johansson
V-Ledare Thomas Mathsson V-Ledare Ulf Nilsson V-Ledare Fredrik Strömberg

05-jul 12-jul 19-jul
Lärare: Bo Örnvinge Lärare: Tomas Torsein Lärare: Bengt Aronsson
Vinschare: Roland Sunderqvist Vinschare: Anders Ljungberg Vinschare: Piotr Muller
V-Ledare Johannes Hansson V-Ledare Göran Bondesson V-Ledare Göran Holm

26-jul 02-aug 09-aug
Lärare: Gösta Linblom Lärare: Ingemar Gustavsson Lärare: Bo Örnvinge
Vinschare: Sune Johansson Vinschare: Conny Johansson Vinschare: Peter Berntsson
V-Ledare Viktor Johansson V-Ledare Göran Bondesson V-Ledare Göran Holm

16-aug 23-aug 30-aug
Lärare: Tomas Torsein Lärare: Jonny Carlén Lärare: Bengt Aronsson
Vinschare: Lars Hansson Vinschare: Marcus A. Larsson Vinschare: Tage Åkesson
V-Ledare Johannes Hansson V-Ledare Thomas Mathson V-Ledare Fredrik Strömberg

06-sep 13-sep 20-sep
Lärare: Peter Berntsson Lärare: Thomas Ryberg Lärare: Erik Offerman
Vinschare: Bo Örnvinge Vinschare: Clemens Brunstedt Vinschare: Sune Johansson
V-Ledare Casper Brostrand V-Ledare Jens Andersson V-Ledare Göran Holm

27-sep
Lärare: Thomas Ryberg
Vinschare: Marcus Andrée Larsson
V-Ledare: Ulf Nilsson

Personal på plats 08:00
Resurser: vinsch; Björn Nilsson, Vinsch

       PRESENTKORTSFLYGNINGAR 2015
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Brandflyg
Till alla som vill vara med och flyga 
brandflygsbevakning 2015

FFK Skaraborg är nu igång med 
planering och genomförande av brand-
flygsbevakning åt MSB (Myndighet 
för Samhällsskydd och Beredskap) 
2015.

Vi kommer att ha genomgång och 
utbildning på TBOS samt RAKEL för 
spanare & pilot.

Den 21 mars i Skövde tid kl 0900-
1300 blir det en utbildning och ytterli-
gare utbildning för spanare kan genom-
föras i Falköping lite senare. Brandflyg 
som är uppdragsflyg, är mycket bra för 
att få vara med och göra din flygning 
till en nyttig samhällstjänst. Så kom 
och hjälp till!

Kravet från FFK:s sida är medlem-
skap (200 kr/år) för pilot eller spanare, 
för pilot krävs ytterligare kopia på cer-
tifikatspapperen.

Anmäl dig till Peter Karlsson eller 
Jan Aronsson

Påminnelse 
Medlemsavgifter 2015

Har ni missat inbetalningen bör ni fixa 
det omgående till bankgiro 470-7865.

Tankar ifrån 
ordförande:

Vår, ja men visst är det så, ett säkert 
vårtecken såg jag häromdagen. Den 
första blåsippan bländade med sin 
skönhet i sluttningen på Mösseberg. Nu 
väntar vi på en lika blå himmel och har 
tröttnat på dis o regntunga skyar. Den 
riktiga flygsäsongen är nära nu. Under 
vintern har ett otroligt arbete genom-
förts med service och diverse uppdate-
ringar av vår flygplansflotta. 

Tack till er alla för de timmar ni till-
bringat i bygglokale. Ingen nämnd o 
ingen glömd. En spännande säsong har 
vi framför oss och jag hoppas att vi får 
en aktiv säsong med mycket skolning. 
På UL-fronten ser det bra ut med 6 st 
elever och förhoppningen är att det 
skall bli lika många inom segel.

EAA Fly Inn den 6-7 juni blir ett vik-
tigt arrangemang för hela klubben och 
sätter vår klubb och stad på Sveriges 
flygkarta. Ledningsgruppen räknar med 
att det behövs ett 30-tal funktionärer 
dessa dagar. Boka in den helgen i er ka-
lender redan nu.

Andra viktiga arrangemang som föl-
jer är DM i segelflyg vecka 27 och sista 
lördagen i juli årets cruising. Flygande 
veteranerna med sin DC-3a ”Daisy” 
kommer att stanna hela dagen den 25/7. 

Flyg snyggt och ha en bra vår och 
glöm inte årsmötet 25 Mars.

JAN ARONSSON
Ordförande Huvudstyrelsen
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Motorsektionen
EAA kommer att ha sitt årliga huvud 
Fly Inn på Falköpings Flygplats 6-7 
juni! Det kommer 50 till 150 besökan-
de flygplan… Beroende på vädersitua-
tionen.

Det har bildats en ledningsgrupp för 
arrangemanget som kommer att behöva 
diverse hjälp

Det har det hållits ett planeringsmöte 
med representanter från EAA och led-
ningsgruppen för arrangemanget har 
hållit sitt första möte.

Det kommer att komma mer och fort-
löpande information framöver på EAA:
s hemsida (http://www.eaa.se/) 

Ett Facebook evenemang har skapats 
- sök på “EAA Sverige Huvud Fly Inn 
2015”.

Skriv upp datumet 6-7 juni i din ka-
lender! Det kommer att behövas 30 
stycken händer (och fötter) som kan 
hjälpa till denna helg! 

Förbered er på den roligaste helgen i 
sommar och förhoppningsvis kommer 
träffen att locka besökare som blir så 
tända på flyg att de återkommer till oss 
som framtida medlemmar!!
Alla medlemmar välkomna att delta.
 Flyg föder flyg! 

PETER KARLSSON
Projektledare och ordförande 
i motorsektionen 

Mission Aviation 
Fellowship – MAF

MAF är ett annorlunda flygbolag, vars 
uppdrag är att flyga lätta flygplan i ut-
vecklingsländer, så att folk i avlägsna 
byar kan få den hjälp som de behöver.

Var tredje minut startar eller landar 
ett MAF-flygplan någonstans i världen. 
Dessa flygningar möjliggör ett ytterst 
viktigt arbete som genomförs av många 
hjälp-, utvecklings- och missionsor-
ganisationer. Medicin, sjukvårdsteam, 
ambulansflyg och katastrofhjälp når ut 
till många behövande.

I Sverige är MAF en registrerad väl-
görenhetsorganisation med ett 90-kon-
to som kontrolleras av Svensk insam-
lingskontroll.   Besök MAF hemsida 
där du får mer information www.maf.se

Dags att städa              
Vecka Namn
23  Brostrand Casper 
24 Brunstedt Clemens
25 Carlèn Jonny
26 Coen Daniele
27 Deli Otto
28 Glans Roland
29 Gustavsson Ingemar
30 Hansson Lars
31 Johansson Conny
32 Johansson Sune
33 Kylander Hans
34 Larsson Marcus
35 Lindblom Gösta
Den som städar ringer nästa på listan 
och påminner!
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Ledningsgrupp för EAA Fly Inn
EAAs Fly Inn organisation enligt nedan och anmäl er eller respektive ansvarig 
kommer att kontakta dig för hjälp under dessa hektiska dagar i juni. Vi räknar 
med att första besökarna anländer redan fredag eftermiddag 5 juni.

Terminalbyggnaden på flygplatsen blir spindeln i nätet. Sekretariat, briefing 
rum samt lokal för seminarier kommer att hållas där under dagarna.

Projektledare o tillstånd Peter Karlsson ordförande motorsektionen
Media info mm Jan Aronsson
Sekretariat Henric Österlind
Bränsle o avstängningar Hans Kylander
Flygradio Marcus Larsson
Bilparkering Lars Gustavsson
Mat och boende Jan Aronsson o Björn Nilsson
Rangering o parkering besökande flygplan Lennart Strömberg

Hoppas på lika många besökande som EAA har på sin hemsida ifrån ett tidigare Fly Inn
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DC 3:an  ”Daisy” kommer att besöka oss under cruisingträffen den 25/7 det kommer att arrangeras rund-
tur beroende på väder.

Gräsklippning
Inte aktuellt ännu men arbetslista kom-
mer att skickas ut till medlemmar i mo-
torsektionen. PÅ bilden ordf. i motor 
Peter Karlsson visar hur klipparen körs.
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Falbygdens Flygklubb
Falköpings Flygplats
 521 91  Falköping

Hemsida: www.falbygdensfk.se  E-post: info@falbygdensfk.se 

Klubbhuset 
Falköpings Flygplats 0515-163 90
Ordförande
Jan Aronsson 070-636 94 02
Medlemsekreterare
Marcus Larsson 0515-193 10, 0702-52 07 47
Motorflygchef
Olle Wilsson 0708-58 84 66
Segelflygchef
Tage Åkesson 0515-180 67
Teknisk ansvarig UL
Henrik Österlindh      072-211 78 56

Inbetalningar Postgiro Bankgiro
Medlemsavgifter  470-7865
Huvudkassa  470-7865
Motorflygsektionen  764-3620
Segelflygsektionen  687-9589
 

Klubbtidningen: 051517567@telia.com

Verksamhet
I Falbygdens flygklubb bedrivs segelflyg, motorflyg och ultralättflygverksamhet. Klubben 
har ca 150 medlemmar och i klubben finns 4 stycken segelflygplan, 1 ultralättplan, 1 motor-
seglare samt 1 motorflygplan. Alla intresserade är mycket välkomna till flygfältet, kanske för 
att ta en provstart i något av våra plan. Varför inte börja lära sig flyga? Klubben kan erbjuda 
skolning på segel och motorsegelflygplan, motorflygplan eller ultralättflygplan.

Vi bedriver både teoriläsning och praktisk pilotutbildning till humana priser. Kolla på vår 
hemsida när nästa kursstart är.

Utvecklingsmöjligheterna hos oss är stora.

Fält och lokaler
Falbygdens FK är baserad på Falköpings Flygplats, belägen omedelbart öster om staden. 
Klubbens lokaler består av klubbhus, hangar och verkstad. Utrymme för camping samt en 
därtill hörande dusch/wc-anläggning finns också. Utanför klubbens hangarer finns en åskå-
dar- och grillplats samt lekplats för barnen, varifrån man kan följa verksamheten. 

Falköpings Flygplats: ICAO: ESGK
Lon: E 013º 35′ 26″
Lat: N 58º 10′ 13″
Höjd: 785 ft/239 m
Bana: 22 - 04. 1330 * 30 m asfalt, 800 * 60 m grässtråk
Frekvens: 123,250
Bränsle: Flygbensin100LL och MOGAS


