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NR 2 2018  INFORMATION FRÅN FALBYGDENS FLYGKLUBB

Planera och notera
14/7-27/7 Besök från Tysk segelflygklubb

28/7 Nasco Yankee Meeting.
Även 27/7, pyssel på kvällen innan träffen
Föranmäl på uppsatt lista i entrén för att vi får en bättre organisation. Ni 

som skriver in er eller vill hjälpa till på lördag ska få ett band runt armen för 
att underlätta för dem i entrén ni som kommer senare hör av er till Jan Arons-
son eller Tage Åkesson

30/7, 27/8, 24/9
Hjälp med att se om våra grejor och hus sista måndagen i varje månad.
Då håller vi oss på marken och jobbar.

(15/9) Landningstävlan Ungdoms DM oklart om datum och plats.

29/9 Vår landningstävlan

3/10 Höstmöte Motor klockan 19.00

6/10 Höststäddag

17/10 Allmänt möte klockan 19.00

31/10 Höstmöte Segel klockan 19.00

16-18/11
Billingehus, det kommer att finnas en lista att skriva på i klubben om in-

tresse. Klubben bjuder på anmälan + fika.
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Tage har ordet.
Nu ska vi väl inte klaga på värmen.  
Efter all snö så blev det en bra vår och 
sommar. Sessnan har nästat gått dygnet 
runt på brandfl yg, men det blev inga 
bränder trots torkan.

Vid ett par tillfällen har alla våra se-
gelfl ygplan varit i luften samtidigt, det 
är trevligt att se. Vi får se till hösten om 
detta skiljer sig från andra år när vi kan 
se statistiken.

Det pågår ett litet bygge på lekplat-
sen. Hoppas det kan sänka medelåldern 
lite i fall den kan locka några. Bygg-
herren Viktor jobbar fl itigt med att få 
den färdig. Ibland lyckas han dra med 
några i byggandet. Bra gjort Viktor, 
väntar på pampig invigning. Kanske ett 
nytt projekt, några kan bilda en invig-
ningsgrupp? 

Annars har vi en hel del på gång som 
ni kan hjälpa till med som ni kan se i 
vår planering. Som andra år har vi löst 
detta på ett bra sett, och hoppas även i 
år att ni hittar tid till detta. 

Det fi nns lite nytt för segelfl ygare att 
tänka på er behörighet framöver. Vad 
ni har för tider och starter bakåt i tiden 
som gör att ni är behöriga till att fl yga? 
Nytt är också fl ygträningstid som ska 
fi nnas med i loggboken.

Samtidigt vill jag passa på att tipsa er 
att läsa äldre FLYGBLAD på vår hem-
sida, där har många skrivit kloka ord 
som även gäller i dag.
Trevlig höst

TAGE

Städlistan
V31 Jens L Andersson
V32 Alexander Andersson
V33 Bengt Aronsson
V34 Jan Aronsson
V35 Christer Berg
V36 Peter Berntsson
V37 Tomas Boström
V38 Clemens Brunstedt
V39 Johnny Carlén
V40 Otto Deli
V41 Gustav Forsberg
V42 Arvid Fransson
V43 Peter Fransson
V44 Roland Glans
V45 Ingemar Gustafsson
V46 Johannes Hansson
V47 Jonathan Hansson
V48 Mikael Hansson
V49 Mattias Holgersson
V50 Göran Holm
V51 Magnus Ingvarsson
V52 Björn Nilsson
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Ordförande har ordet
Första halvåret 2018 har varit intensivt med mycket flygverksamhet. Höjda-
ren var EAA-träffen med 136 besökande flygplan ifrån flera europeiska länder. 
Gmoij över Falköping som syntes långväga och blev omtalad, kul. Långväga 
besökare med flyg ifrån Slovenien och en besökare med bil ifrån Wilhelmina, 
110mil. Snacka om entusiaster. Träffen ger dessutom avtryck inom andra områ-
den i Falköping, hotell, mat, ost mm… Förhoppningsvis besöktes även andra de-
lar av vår bygd. Kartor och informationsbroschyr utdelades till besökarna.  

Alla verksamheter har fungerat väl utan incidenter eller tillbud och viktigt är 
att säkerheten kommer i främsta rummet. Ser fram emot att detta rullar vidare 
och att regelverket följs inom flygplatsens närområde. Notera att radiotystnad 
gäller under vinschstart samt ingen högersväng över tätorten efter start på bana 
22.

Skolverksamheten inom alla delar har varit mycket omfattande. Vi torde vara 
en unik flygklubb med skolning av nybörjare inom segelflyg, ultralätt samt mo-
torflyg. Måste här uttrycka min beundran för alla lärare och instruktörer som läg-
ger ner ett otroligt stort arbete inom detta. Inte att glömma alla teorikurser som 
genomförts under vintern/våren.

Lägerverksamhet ett återkommande trevligt inslag med segelflygläger med 
deltagare ifrån Polen mm samt young pilots ifrån Frivilliga flygkåren. 

Uppdragsflyg för försvaret och länsstyrelsen har också varit omfattande under 
våren med bland annat brandflyg. 

Förutsättningarna för allt detta är att medlemmar lägger ner ett stort arbete på 
underhåll av lokaler, flygmaterial samt ställer upp som funktionärer vid våra ar-
rangemang.

Vill bara påminna om bilutställningen den lördagen den 28/7 då vi behöver 40-
50 funktionärer. Anmälningslistor kommer att finnas i klubblokalen.

Önskar alla en bra sommar.

JAN ARONSSON
Ordförande
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Från Motors horisont
Först av allt vill jag tacka jag och arbetsgruppen för EAA-träffen tacka alla funk-
tionärer och klubbmedlemmar som ställde upp och arbetade med träffen under 
fredagen, lördagen och söndagen. Utan er insats hade det inte blivit någon EAA-
träff, ingen nämnd och ingen glömd! Efter sammanräkning har gruppen kommit 
fram till 132 gästande flygplan under helgen. Jag tycker att det är fantastiskt att 
vår lilla klubb kan ro ett sådant här projekt i land! Än en gång TACK! Lite om 
mina tankegångar varför vi anordnar EAA-träffen, min målsättning med arrange-
manget är kanske inte att tjäna pengar, vilket vi ändå gjorde. Jag har två målsätt-
ningar med träffen. För det första så tror jag och hoppas att vi tillsammans i klub-
ben har en väldigt rolig helg tillsammans. Det bygger klubbkänsla! För det andra 
hoppas jag att vi kan locka Falköpingsbor och därtill utsocknes att börja flyga, ta 
cert, vilja vara medlemmar i vår klubb och därmed bygga vidare på klubben.

På tal om att tjäna pengar till klubben så har vi alla ett gyllene tillfälle att på 
Nasco-dagen, 28 juli, ställa upp som funktionärer, vilket kommer att ge klirr i 
kassan. Skolningen i motorsektionen rullar på väldigt bra, det skolas både på 
KHY och på VUT, härligt! KHY har medverkat i Hemvärnsflyget under våren 
och Frivilliga Flygkårens ungdomsverksamhet.

Skogsbrandflygbevakningen rullar just nu på intensivt, knappt att vi hinner 
serva KHY. Angenäma bekymmer. Fundera redan nu på frågor inför höstmötet. 
Själv tänkte jag att vi skulle komma till skott angående inredningen i KHY under 
kommande vinter. Fortsatt härlig sommar till alla!

PETER KARLSSON
Ordförande i motorsektionen.

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


