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NR 4 2010  INFORMATION FRÅN FALBYGDENS FLYGKLUBB

FLYGBLADET

Juldagsflygning
Glögg på juldagen kl 10 som vanligt. Men om vi samlas redan kl 9 ca så kan vi ut och göra 
en juldagsflygning över staden. 

Boka upp er för en tid på webloggen. Hoppas kunna locka till ytterligare något plan från 
grannklubb. Är ju alltid trevligt om vi är många i formationen.

JULTOMTEN

Schprakprooov
Glom iiinte att dät no aer dakks for at gora et spchrookprav i bade schveenska och 
änglishka. Tidden gårr utt i marrs näästa arr.

Ni som regelbundet läser hemsidan vet vart ni kan vända er. Den s.k. farfarsregeln 
är ju ganska generell och gör att det engelska går ut sista mars år 11 och den svenska 
behörigheten tappar man i mars år 14. Vänta inte tills då för det finns mycket stor risk 
för att det vid sista stund är en rejäl kö.
Med vänlig hälsning 

SPRÅKPOLISEN

Planera och notera
Glögg, Juldagen 25 december klockan 10.00

Årsmöte, segel 2 mars klockan 19.00

Årsmöte, motor 9 mars klockan 19.00

Årsmöte, HS 30 mars klockan 19.00

Flyg säkert! Tisdag 5 april 18.00 -21.00. Läs mer i bladet!

Nu i vinter har vi också tänkt att försöka träffas under TISDAGS-
KVÄLLAR i bygglokalen eller bara för att fika. Vi ska försöka att ha 
några projekt att jobba med. Detta är för segelflygmateriel men andra 
medlemmar är också välkomna och se vad vi gör. 
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Dags att städa
V1 Westling Per V8 Brostrand Casper
V2 Wollf Filip V9 Berntsson Peter
V3 Wollf Hannes V10 Brunstedt Clemens
V4 Åkesson Tage V11 Carlén Jonny
V5 Örnvinge Bo V12 Eckerlid Hampus
V6 Österlindh Henrik V13 Vakant Anomomys
V7 Bondesson Göran
Den som städar ringer nästa på listan för att påminna!

Tage har ordet
Flyg säkert!

Kallelsen från första sidan innebär att mötet hör ihop och segelflyget och motor-
flyget vill att så många som möjligt sluter upp. Även de som inte segelflyger är-
välkomna för det handlar en del om hur vi har det i klubben.

Två laddade juniorer hade ordnat plats i SM-Vängsö
Som 2 av 3 så åkte Casper Brostrand och Marcus Larsson för att tävla i preci-
sionslandning från västra distriktet uttagning tidigare här i Falköping. Casper tog 
en andraplats och Marcus hamnade utanför pallen. Grattis Båda! Med hem kom 
också förfrågan om att ordna tävlingen här i Falköping nästa år.

Arbetsgrupper segel finns med i bladet. Har ni ert namn i någon av grupperna? 
Då kan ni gemensamt boka tid i bygglokalen.

Den återkommande enkäten finns också med till de som segelflyger. Se den 
som viktig för vår planering, allt ifrån sportlicenser till paket av olika slag. Vi vill 
också att ni betalar era avgifter i tid eller hör av er. Alla ni medlemmar, det är ju 
ni som gör vår förening så hjälp till med detta och med medlemstillhörigheten så 
vi inte sliter ut styrelserna i onödan. Tack på förhand !

Billingehus har också haft besök, ganska många av oss var där. Ni som inte var 
med kan läsa i nästa nummer av Segelflygsport för där brukar det skrivas en hel 
del. Det är ju ett trevligt sätt att träffa likasinnade nu när vi inte kan ses på våra 
flygfält eller tävlingar.

TAGE

Flygsäkerhetsmötet den 5e april hålls av Henrik Svensson.
De som absolut inte kan närvara kan få en skriftlig arbetsuppgift istället. Kom-

mer att finnas tillgänglig på nätet efter detta datum.
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Så är det äntligen vinter igen. Eller? För de flesta är det förenat med lite extra jobb. Men vi är 
som sig bör redo. Tage har varit och skaffat nya snöskyfflar, Anders Lj har ordnat med motorvär-
marna till samtliga våra propellerplan likaså. Se separat artikel i tidningen där han beskriver hur 
man med en telefon och ett sms sätter igång värmarna på bekvämt avstånd, även tiden för hur 
länge de ska gå är inställbar, men i nuläget (om man inget ändar på förinställd kod) går i 2 tim-
mar efter att man messat till apparaten.

Skottningen framför klubbhus och till bygglokalen sköter motorflygarna som alltid, vi får inte 
glömma att skotta till parkeringen heller. Har fungerat bra hitintills, hoppas att det fortsätter i 
samma fina anda.

Vi får glädjas med både flyglärare Anders T och hans elever. Vissa har redan gått EK. Grattis 
till er! 

Till er som redan har cert: Missa inte: det bjuds på EK-tårta både lite nu och då, var på plats. 
Mycket mumsigt.

Teorikursen den rullar på, i skrivande stund är det navigation på schemat. Ett stort tack till er 
som redan har hunnit hålla i kursen, och ett förhandstack till er som snart ska ta tag i “era” äm-
nen.

Vi har införskaffat en Jättenavskiva, bra för oss som har kommit upp i åren och snart behöver 
glasögon. Kanske kan vi låna med denna 1 meter stora navigator i planet!!? Nä, den är nog tänkt 
som studiemateriel, men ändå. Visst vore det käckt?

 Båda våra motorplan är engagerade i FFK-flygning. Kan verkligen behövas nu när grann-
klubben jordfräste med sin Cessna, himla osis. Men inget utöver materiella skador blev det, så 
det går an.

Vad gäller grannsamverkan så har vi tillsammans, konstellation Skaraborg (Lidköping, Sköv-
de och vi) kommit fram till att årsavgiften för detta nog räcker med 200 kr per år. Det täcker 
våras alla utöverkostnader i detta samarbete, och tanken är ju att så många som bara vill ska vara 
med och en minskning av avgiften kan ju knappast avskräcka fler att gå med.

Vi träffades i Lidköping för ett tag sedan, jag, Olle och Tage samt folk från både Lmfk och 
Smfk. Det var ett givande möte, bl.a. pratade vi om att försöka samköpa flygbensin för att yt-
terligare pressa ner soppakostnaderna. Att gemensamt ha en h50p-kurs. För den som vill gå en 
sådan.

 Fredrik S kämpar på. UL-planet är det som har gått i särklass mest av våra plan. Riktig roligt 
att se att vår UL-satsning slagit så väl ut. Vet inte hur många som är helt färdiga med sina utbild-
ningar i skrivande stund men det börjar nog närma sig ett skapligt antal. Bra jobbat, både flyglä-
rare och elever!

 Mikael J har gjort något riktigt bra med våra eftersläntare om jag får kalla dem det. Han har 
tagit tag i och tillsammans med dem hållit en kompletterande radiotelefonikurs samt beställt tid 
för prov.

Det är mycket som fritiden ska räcka till och ibland blir det så att man gör sina teoriprov, fly-
ger färdigt men så stannar det vid att radiocertet inte blev klart. Men det fixade Mikael J. Bra 
jobbat!

Nu kommer jag inte på något mer som behöver dryftas i detta blad, utan vill avsluta med att 
hoppas allt fortsätter att fungera lika bra som det gör nu. Roligare än så här blir det inte, jo kan-
ske förresten. Anders T avslöjar att det nog blir ava-utbildning på aerobaten vad det lider. Det 
verkar lovande. 

Vi ses på julglöggen om inte förr
Förresten ska vi flyga formation över staden då? Hör av er till mig om intresse finns.

BJÖRN
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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 0515-148 08, 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 
PG lotterikassa  621 00 22-7

Klubbtidningen: 051517567@telia.com

Janus C- UIP   
Peter Berntsson  0702785439
Clemens Brunstedt  0705483835
Jonny Carlén  0708860110
Thomas Ryberg  0705114697
Tomas Torsein  076-7876761
Per Westling  0705460577

DG 100 - TYL   
Lars Hansson  0705723578
Roland Sundequist  0708-239866
Björn Nilsson  0708-110476
Jesper Linder 0767-207207
Casper Brostrand 0730-260662

Vinschen   
Ingemar Gustafsson 0703143092
Bosse Örnvinge  0708625386
Tage Åkesson  0705162412
Conny Johansson  0736432486

DG 400 - UOI  
Bo Örnvinge 0708625386
Conny Johansson 0736432486
Ingemar Gustavsson 0703143092
Sune Johansson 0730501246
Torgny Westling 0701660077
Bernt Hall 0704851643

Arbetsgrupper segel 2011
De som är skrivna med fetstil är gruppledare/sammankallande.

Ask 21 - UMN  
Gösta Linblom 0733208079
Göran Bondesson 0703521538
Karl-Gustav Karsson 070-6876648
Hannes Wolff 073-450908
Marcus Larsson 0702520747
Filip Wolff 0709706752
Ove Krantz 051580405
Hampus Eckerlid 0733-490862
   
GROB 109 B  
Fredrik Strömberg 0709423408
Tage Åkesson 0705162412
Anders Ljungberg 0705243123
Otto Deli 070-6621934
Jan Klahr 0706729182
Björn Nilsson 0708110476
Hans Kylander 0736423782
Henric Österlindh 0709474204
   

B136 Yngve Lindgren  0502-71196 
Står till förfogande, samtliga grupper.

Du som eventuellt inte finns med i någon grupp är 
välkommen att ringa någon av gruppledarna.


