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NR 1 2016  INFORMATION FRÅN FALBYGDENS FLYGKLUBB

FLYGBLADET

PLANERA OCH NOTERA

 Uppstartsmöte för segelflygare 27/4 18.00

 EAA Träff  3-5 juni

 Nasco Yankee MEETING 30/7
30/7 Nasco Yankee Meeting även den 29/7 pyssel på kvällen. 

Föranmäl på uppsatt lista i entrén för att vi får en bättre organisa-
tion.

Ni som skriver in er eller vill hjälpa till på lördag ska få ett band 
runt armen för att underlätta för dem i entrén.

Under flygsäsongen träffas vi sista måndagen i månaden för att 
fixa det som behöver göras, t.ex. klippa gräs, eller att bara umgås.
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Tage har ordet
Det finns ett schema för sommarens presentkortsflygningar med i bladet. Vi 
hoppas att ni tar det på stort allvar och att den grupp som ska jobba ringer ihop 
sig redan fredag eller lördag för att stämma av så att inte söndagen startar i ett 
kaos. Vid byte finns det en aktuell lista på klubben som man kan anteckna i. 
Kon¬trollera också era behörigheter så att de är giltiga, och att ni är i gott trim. 
Detta är en viktig grej i vår verksamhet att visa upp oss och vår fina sport för 
allmän¬heten. Så det är bara att hoppas att vi får fina vädret varje dag, allt blir så 
mycket lättare när inte vädret är bekymret. Alltså klockan åtta söndagar. Glöm 
inte kopp¬la med telefon ifall någon ringer och frågar. Även vid dåligt väder 
måste någon passa telefon.

Här kommer det något som bör besvaras innan 
våren står och bankar för dörren

1  Är era cert giltiga, Hur länge?
2 Har ni rätt adress och e-postadress i medlemslistan?
3  Har ni rätt telefonnummer i medlemslistan?
4 Valt paket betalt senast 15 april till segels konto.
5  Någon speciell utbildning, se kurser på Ålleberg.
6  Kan ni hantera TAGG och LARM om det behövs?
7  Hittar ni i hemsida och Webblog? Behöver ni inloggning?
8 Läs sikta högre på segels hemsida + hur är ditt flygtrim.

Vi behöver väl ett uppstartsmöte för ha koll på alla skrivna och oskrivna regler. 
Se datum på framsidan Då hoppas jag att så många som möjligt ställer upp för 
att få information. Kanske komma med nya idéer, förslag hur vi kan träffas och 
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I skrivandes stund kan jag notera att 
denna dag var fl ygbar. Det är ju så att 
ASK-21 var i luften hos Ålleberg. 

Det var ett strålande väder på vår 
städdag, ni som var där förstår att det 
inte är något som man kan hoppa över 
för att hålla vår fi na fl ygplats i trim, 
och vilken fest som Björn fi ck ihop på 
kvällen. Mycket tack vare honom som 
vi gemensamt fi ck fi ra vår trogne tek-
niker Bengt Aronsson som redan är 50 
år. 

Annars är det så att mycket mera är 
färdigt. Några fl itiga, Lars Hansson har 
haft vår Vinsch hemma i Ullene sedan 
Jul och gjort den jättefi n, Bengt Arons-
son med alla fl ygplan + att UAO fått 
6000 timmars tillsyn. Ni är många som 
varit delaktiga och visat intresse, det är 
många timmar som ska till under vår 
korta vinter.

Jag hade honom som en tidig elev 
för 35 år sedan. Det som han hittills 
har haft ett fi nger med i och som vi inte 
skulle kunna vara utan och gjort att vi 
har så fi na fl ygplan att fl yga i. Bygget 
av vår Vinsch, tre stycken vagnar, fl era 
fl ygplansköp, instrumentmonteringar, 
radioapparater, gpser, och hur mycket 
utbildning har ni inte fått genom åren. 
Det är fantastiskt trevligt att vi har fått 
så mycket av din tid. Det är massor 
ändå som jag har glömt. Grattis Bengt 
och från oss alla. 

TAGE
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Bensinförsäljning
För fl ygande besökare som köper bensin av oss gäller följande.

Betalning för bensin skall ske med hjälp av kreditkort. Alltså ingen fakturering i ef-
terhand. Undvik helst kontanter.

Kortläsare och en mobiltelefon fi nns inne på kontoret. 

Ordförande har ordet
Mycket fl yg har det varit i luften de senaste veckorna och lite av ett rekord i besökare. 
Tänker närmast på våra fl ygande grannar, tranorna vid Hornborgasjön. Mötte en fl ock 
på 20 meters avstånd som lyfte ifrån en mosse ute på Kållandsö. Det gick bra som tur 
var.

Mer rekord i besökare väntar vi oss i samband med EAA träffen under första helgen 
i juni. Mycket resurser behövs för att genomföra arrangemanget. Jag hoppas att du re-
dan har bokat upp dagarna i din kalender.

Vinteröversyn på segelplanen är snart klar. Det blir tillfälle till mycket fl yg och skol-
ning av de nya eleverna som läst teori i vinter.

Ska bli härligt när den riktiga fl ygsäsongen drar igång, väl mött på fl ygplatsen.

JAN ARONSSON

Daisy kommer på besök

Bara en liten påminnelse om att Flygande Veteranerna kommer och besöker oss vid 
årets crusingträff, sista lördagen i juli.

En ev. två rundturer kommer att fl ygas över Falbygden och den som vill resa med är 
det hög tid att boka plats.

Mer info på vår hemsida eller besök www.fl ygandeveteraner.se
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bild@falbygdensfk.se
Spar den här e-postadressen!
Det är till denna som man på ett enkelt sätt sänder in bilder man i ögonblicket 

tagit och som tämligen omgående hamnar i högerspalten på hemsidan.
Det är en kul och informativ grej som vi tycker fler ska använda. Det gör hem-

sidan levande. Roligast är när det är flygplatsrelaterat eller våra egna flygplan 
och vår klubbverksamhet men man kan låta fantasin flöda och även plocka andra 
flygnära bilder.

Dock måste man vara registrerad, med sin e-postadress i systemet.
Bara att haffa en administratör när man är på klubben eller höra av sig till nå-

gon sådan.
Detta då för att motverka att det blir vad som helst från vem som helst som pu-

bliceras.
Kom ihåg, notera: bild@falbygdensfk.se

BJÖRN

SE-VUT
Det är med stor glädje vi i motorsektio-
nen kan berätta att vi har köpt och beta-
lat en Ikarus C42, B-version från 2007.

Maskinen står i Tyskland och så fort 
all pappersexercis är klar kan vi flyga 
hem den till Sverige. Maskinen har en 
del extragrejor som vi inte är vana vid 
från vår gamla Ikarus, bl.a. nödskärm, 
förvärmning, kylklaff, el-trim mm.

Vi kommer att anordna en väl-
komstfest när SE-VUT har kommit till 
Sverige, ett kombinerat infomöte/fest, 
där ni kan boka in inflygning med våra 
UL-lärare! Datum kommer så fort vi 
vet. Nämnas kan också att SE-VUT är 
vid leverans utrustad med bogserkopp-
ling vilket gör att vi kommer att kunna 
använda SE-VUT till att bogsera segel-
flygplan.

Välkomna!

 PETER

Nyheter på hemsidan
Bild-blog och ny väderinfo. Vi har haft 
det på planen en längre stund, men nu 
har vi fått på plats. Nu kan vi maila en 
bild till hemsidan som publiceras di-
rekt, exempelvis från din mobiltelefon 
eller dator.

Erik har skapat en mailadress och 
Bravomedia har fått på plats lösningen 
nu.

Man behöver dock anmäla sig till 
mig för att kunna publicera en bild, 
detta för att undvika ex SPAM.

Hur man gör detta har jag skrivit på 
medlemssidorna.

Vi har också fått ny väderinforma-
tion, nu hämtas det från YR och ser lite 
trevligare ut.

Maila eller ring om du har några frå-
gor.

JESPER
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Teorikursen
Den har rullat på under höst och vårter-
min med sina 9 deltagare som troge följt 
lektionerna och inte minst klarat av en 
massa prov. Bra!

Den kniviga radiotelefonin likaså, jät-
tebra!

Hoppas ni alla fått känna av att det är 
en del att läsa men ingalunda omöjligt.

Kul när man kan, det blir mer för 
pengarna när man flyger. Samt att utan 
den kunskap ni nu har förkovrat, utan 
den får man inte flyga.

Kul att ni alla har klarat er igenom, 
Grattis!

Ett stort tack ska ni alla teorilärare ha 
som hållit i alla de olika delämnena.

Ingen nämnd och ingen glömd. Klub-
ben och dess framtid är er mycket tack-
samma.

Bra jobbat, igen!
Nu tar flygsäsongen vid. Kom ihåg nu 

elever: det hänger på er!
En sak är att planera teorikurs på sön-

dagar som vare sig kräver rätt vind eller 
hög molnbas.

Nu ska vi behöva tampas med vädret 
också, men mitt tips är, prioritera de da-
gar då både flyglärare och väder bjuder 
på flygbart. Försitt inte tillfällena.

Det har alltid fungerat så det kommer 
nog att fungera i år också.

Väl mött på klubben

BJÖRN :)

Gräsklippning -16
18 Jan Aronsson 0706-369402

19 Anders Ljungberg 0705-243123

20 Roland Sundequist 0705-723578

21 Dan Johansson 0738-289627

22 Marcus Larsson 0702-03620

23 Björn Nilsson 0708-110476

24 Henrik Österlind 0706-852152

25 Peter Karlsson 0704-446472

26 Nils Lagerblad 0730-305028

27 Jens L Andersson 0706-244050

28 Otto Deli 0706-621934

29 Hans Kylander 0736-423782

30 Frans Öberg 0706-150472

31 Olle Wilsson 0708-588466

32 Fredrik Strömberg 0709-423408

33 Marcus Larsson 0702-203620

34 Daniel Norberg 0733-805005

35 Lennart Strömberg 0708-667532

36 Thomas Hallén 0702-609266

37 Erik Jungåker 0722-384502
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Version 040222

       PRESENTKORTSFLYGNINGAR 2016
01-maj 08-maj 15-maj

Lärare: Conny Johansson Lärare: Piotr Müller Lärare: Thomas Ryberg
Vinschare: Peter Berntsson Vinschare: Tage Åkesson Vinschare: Lars Hansson
V-Ledare Casper Brostrand V-Ledare Alexander Andersson V-Ledare Thomas Mathsson

22-maj 29-maj 05-jun
Lärare: Erik Offerman Lärare: Roland Sundequist Lärare: Tomas Torsein
Vinschare: Henric Österlindh Vinschare: Clemens Brunstedt Vinschare: K-G Karlsson
V-Ledare Gustav Forsberg V-Ledare Jens Andersson V-Ledare Viktor Johansson

12-jun 19-jun 26-jun
Lärare: Peter Berntsson Lärare: Bo Örnvinge Lärare: Ingemar Gustafsson
Vinschare: Henric Österlindh Vinschare: Anders Ljungberg Vinschare: Thomas Mathsson
V-Ledare Roland Glans V-Ledare Jonathan Hansson V-Ledare Fredrik Strömberg

03-jul 10-jul 17-jul
Lärare: Bo Örnvinge Lärare: Peter Berntsson Lärare: Piotr Müller
Vinschare: Roland Sundequist Vinschare: Anders Ljungberg Vinschare: Henric Österlindh
V-Ledare Johannes Hansson V-Ledare Alexander Andersson V-Ledare Gustav Forsberg

24-jul 31-jul 07-aug
Lärare: Conny Johansson Lärare: Ingemar Gustafsson Lärare: Bo Örnvinge
Vinschare: Sune Johansson Vinschare: Tage Åkesson Vinschare: Thomas Matsson
V-Ledare Viktor Johansson V-Ledare Jens Andersson V-Ledare Roland Glans

14-aug 21-aug 28-aug
Lärare: Roland Sundequist Lärare: Piotr Müller Lärare: Conny Johansson
Vinschare: Lars Hansson Vinschare: K-G Karlsson Vinschare: Tage Åkesson
V-Ledare Johannes Hansson V-Ledare Leif Lindelöw V-Ledare Fredrik Strömberg

04-sep 11-sep 18-sep
Lärare: Bo Örnvinge Lärare: Thomas Ryberg Lärare: Erik Offerman
Vinschare: Beng Aronsson Vinschare: Clemens Brunstedt Vinschare: Sune Johansson
V-Ledare Casper Brostrand V-Ledare Gustav Forsberg V-Ledare Fredrik Strömberg

25-sep
Lärare: Thomas Ryberg
Vinschare: Henric Österlindh
V-Ledare: Leif Lindelöw

Personal på plats 08:00
Resurser: Vinch; Björn Nilsson
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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 070-516 24 12

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

Favorit i repris 3-5 juni!
EAA Sverige kommer för andra året i rad att ha sitt årliga Huvud Fly In på Fal-
köpings Flygplats 3-5 juni! Förra året kom det ca 65 gästande flygplan. Det kom-
mer vi att slå i år! Till årets upplaga av EAA:s fly in kommer EASA, Europeiska 
byrån för luftfartssäkerhet och har föreläsning på lördags eftermiddagen. Detta 
torde bädda för nytt besöksrekord. Även i år är det en ledningsgrupp som jobbar 
fram alla förberedelser inför arrangemanget. Vi kommer att behöva alla medlem-
mars hjälp denna helg med olika arbetsuppgifter likt förra årets indelning. Det 
finns arbetsuppgifter från lunch på fredagen fram till söndag eftermiddag. Från 
och med i början på maj kommer det att finnas listor upphängda på klubbinfotav-
lan där man anmäler sig. Förbered er på den roligaste helgen i sommar och för-
hoppningsvis kommer träffen att locka besökare som blir så tända på flyg att de 
återkommer till oss som framtida medlemmar!! Skriv upp datumet 3-5 juni i din 
kalender och skriv upp dig på listan i klubbhuset. Det går också bra att mejla mig 
om att du är intresserad av att hjälpa till under träffen.
http://www.eaa.se/index.php/nyheter/408-fly-in-2016
Mer information hittar du på hemsidan!
www.falbygdensfk.se/
Flyg föder flyg!
Vi ses!

PETER KARLSSON,
projektledare för arrangemanget och motorsektionens ordförande.
Telefon: 0704-44 64 72  Mejl: pushbumper@hotmail.com 


