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NR 2 2013  INFORMATION FRÅN FALBYGDENS FLYGKLUBB

FLYGBLADET
Planera och notera
Nasco Yankee Meeting  27 juli  

ONSDAGSKVÄLLAR
Då ska vi försöka att se till att ni får göra era kontrollstarter så att ni 

kan komma igång i lufthavet på ett säkert sätt. Alltså,  o n s d a g a r !

Dags att städa

22 Nilsson Björn

23 Ryberg Tomas

24 Strömberg Fredrik

25 Sundequist Roland

26 Torsein Tomas

27 Wilsson Olle

28 Åkesson Tage

29 Örnvinge Bo

30 Österlindh Henric

31 Andersson Jens

32 Berntsson Peter

33 Bondesson Göran

Den som städar ringer nästa på 

listan för att påminna!
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Tage har ordet.
Det är fortfarande minus ute och det är snö och tjäle kvar. När ni läser 
detta hoppas jag det är borta. Det har vari lite tunt på onsdagskvällarna 
men hoppas att det inte är så i fortsättningen.

Arcusen har både flugit och inte. Just nu är delar av den på fabrik för 
reparation. Men den ska nog flyga snart. Några har redan lärt sig hur 
man kommer i luften på ett säkert sätt. DG 400 har också gjort några 
timmar i luften plus några banor.

Just nu är det SE_UAO som får sin vintertillsyn med allt vad det inne-
bär. Gösta putsar och slipar men vi undrar vad i ligger tillväxten när vi 
inte orkar längre.

Pia Sundhagen skulle va hos oss. Jag tittar gärna på henne och önskar 
att vi hade en sådan anda. Hon ser möjligheter och detta är ju något som 
vi har. Men hur ska vi förvalta detta.

Det har hänt något i alla fall. En supersnygg fältbil som Lars Hansson 
har svetsatmålatskruvatihop. Tack Lars för din kraft för klubben. Kör 
den försiktigt.

En dag där termometern knappt orkar över noll var inte vad ett tappert 
gäng behövde för att fixa städdagen. Med snöflingor som stundtals fal-
ler blir det mesta gjort ändå. Detta är ändå det som behövs för att hålla 
vår fina anläggning i trim när vi tror att värmen kommer. Ett par segel-
flygplan fick också vingar påsatta. Med lite tejp och lite extra utrustning 
så flyger de snart. Det gick också ett rejält lass till tippen. Till kock för 
dagen utsågs Jonny Carlen och det visade sig inte vara helt fel. Det blev 
en jättegod lunch som jag inte kan stava till men alla blev rejält mätta. 
Efter en runda i mataffären och en stund i köket så fixa han det lätt.

Ett stort tack till alla som kunde ställa upp.

TAGE
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I FFK finns härliga personer.
Utan oss hade vi och Fallbygden troligen inte haft denna flygklubb.

Många går och klurar och sätter planer i verket. Andra rycker in och hjälper 
till här och där. Så står det ”plötsligt” mat i köket eller så är vinschen servad. Da-
torprogram förnyade. Flygplan utdragna, dagligkontrollerade och flygfärdiga. 
Gräset klippt. Soporna tömda. Fönstren putsade. Bokföringen uppdaterad. Elför-
brukningen kollad. Blommorna vattnade. Protokoll skrivna. Uppgifter till myn-
digheter inskickade. Klubbstugan städad etc. etc… åsså dras de någon ”ljuging” 
vid fikabordet och skratten fyller byggnaden. Utan oss hade det inte funkat på 
detta vis.

Klubbens årsmötesprotokoll från den 27 mars i år kan du, likt övriga styrel-
seprotokoll, snart läsa på FFK:s hemsida under medlemsinfo, vilket du når efter 
inloggning. Nedan finns de som valt att ställa sin fritid till förfogande som styrel-
seledamöter för år 2013. Omnämnda för att du lätt ska finna vem du vill samtala 
med beroende på vilket ärende du önskar ta upp:

Motorsektionens styrelse:
Jesper Linder, ordförande. Jan Aronsson, kassör. Peter Karlsson, Anders 

Ljungberg, Björn Nilsson, Fredrik Strömberg och Olle Wilsson.

Segelssektionens styrelse:
Peter Berntsson, ordförande. Ingemar Gustavsson, kassör. Clemens Brunstedt, 

Marcus Larsson, Fredrik Strömberg, Tomas Torsein och Tage Åkesson.

Föreningsstyrelsen, dagligt kallad ”Huvudstyrelsen” (HS):
Göran Bondesson, ordförande. Lars Pettersson, kassör. Roland Sundeqvist, se-

kreterare. Otto Deli och Lars Hansson.
Motorrepresentanter i HS: Jesper Linder och Fredrik Strömberg, ersättare: 

Jan Aronsson.
Segelrepresentanter i HS: Peter Berntsson och Tage Åkesson.
Suppleanter i HS: Sune Johansson och Bosse Örnvinge.
Som du ser av ovanstående så är det ett flertal igenkända FFK:are men en del 

som är nya i styrelsesammanhang. Vi är glada över att dessa har ställt sitt kun-
nande och sin tid till förfogande och tackar samtidigt för de insatser tidigare le-
damöter gjort, vilka nu överlämnat stafettpinnen till oss.

HS sammanträder ungefär var sjätte vecka. Nästa gång blir torsdagen den 25 
april kl. 18:30.

Välkommen att höra av dig i vilket ärende du önskar.

GÖRAN BONDESSON
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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
Göran Bondesson 0703-52 15 38
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
Otto Deli 070-662 19 34

Inbetalningar Postgiro Bankgiro
Medlemsavgifter  470-7865
Huvudkassa  470-7865
Motorflygsektionen  764-3620
Segelflygsektionen  687-9589
Eugén 84 (SE-UAO) 55 11 68-8 

Klubbtidningen: 051517567@telia.com

Far och flyg, kära FFK:are eller
Följer nå’n följer…

Numera får ljudliga kajors kvällsliga formationsflygningar över tätorten konkurrens från 
morgonljud ur häcken mot grannen. Även de ”vita örnarna” har börjat återvända så här i 
början av mars och termiken skapar ”blomkålshuvuden” och därmed än större flyglust.

Om ett tag kommer andhonan med en rad dunbollar vaggande efter sig på väg mot vat-
tendraget. De vrider sig över isatt ben, lika, för att ta sig fram. När elementet är nått fung-
erar fotrörelserna för annan framfart. Så åker ”morsans” näbb ner i vattnet och sträcker 
sig ögonblickligen mot himlen. En liten droppe eller tre far genom strupen. Tål att uppre-
pas. Så fastnar en grässtråsbit. Ett par hopslagningar av näbbdelarna, kombinerat med ett 
par halsryckningar, så är stråbiten i krävan. Vatten och mat. Livet fortsätter…

Vi, som varit med ett slag, vet att även vi tagit efter och alltmer behärskat reflexer. Som 
spädbarn fullständigt utlämnade till dem i vår närmaste omgivning. ”Sa ungen mappa 
eller pamma…?” Nä. Troligen var det ett försök till ”(l)ampa”. Så kommer, för vår del i 
världen, svenska språket uttalat på skaraborgska. Vi lär oss svälja eller spotta ut. Använda 
än det ena, än det andra redskapet. Växer som människa och individ. ”Trotsar” och prö-
var. Allt medan vi tar efter. ”Idoler”, som vi tycker vi är lika eller som vi gärna vill efter-
likna, kommer och lämnar. Drömmar, kanske färgade av dessa, växer och sjunker undan. 
Hela tiden är blicken riktad mot de som finns bredvid. Intill eller fysiskt långt borta men 
sedda, kanske kontaktade, via media.

Vi upphör nog aldrig med detta seende, synande. Vi upphör därför aldrig med att bli 
sedda, som föredöme som andra kan, om de vill, ta efter…

Välkommen till, som jag hoppas blir, ett Magisk, Sjukt Megafett, Fantastiskt Flygsom-
marhalvår.

HS-ORDF. GÖRAN BONDESSON


