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NR 1 2011  INFORMATION FRÅN FALBYGDENS FLYGKLUBB

FLYGBLADET
Planera och notera

Årsmöte Motor 9 mars 19.00
Årsmöte Eugen 84 16 mars 19.00
Årsmöte HS 30 mars 19.00
Flyg säkert Tisdag 5 april 18.00–21.00
Läs mer i förra Flygbladet

Vårstäddag 16 april

Sista måndagen i månaden under flygsäsong träffas vi för att fixa 
det som behövs göras, t.ex. klippa gräs, tillsyner eller bara umgås.

Vårfest den 16/4
På kvällen efter städdagen kl. 19 i klubbhuset, firar vi att det blir vår.

Med traditionell vårfest i klubbhuset. Det blir mat och dryck.
Anmälan på anslagstavlan i klubbhuset eller till klubbens e-post.

Kostnad 100 kr för seniorer, 50 kr för juniorer.
Väl mött!

Festkommittén
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Tage har ordet
Hej alla! Som ni ser så har vi en del möten att klara av innan all snö är 
borta. Den sista har kanske inte fallit ännu. Just nu så är det nästan bara 
UIP kvar att ta in i bygglokalen. Och när ni läser detta så flyger nog SE-
UAO efter årstillsynen.

Med i bladet finns en lista över Presentkortsflygning. Hoppas att ni 
kan ställa upp på er dag, annars så försök att byta i god tid. Detta är en 
viktig del i vår verksamhet som jag hoppas att ni sköter på bästa sätt. I 
början finns det möjlighet att göra kontrollstarter, och ni som är under 
utbildning, passa på att flyga så mycket som möjligt när det finns lärare 
på plats. I år får vi hoppas att det blir ett bättre väder som passar segel-
flyg.

För att bli en bättre flygare så passa på under denna kalla årstid att 
bläddra i era böcker sedan utbildningstiden. Eller varför inte gå in på 
Segelflygets hemsida där allt material finns tillgängligt, bara att klicka. 
Alltid är det något nytt som dyker upp. Kunskap brukar ju inte vara 
tungt att bära, men bra att ta till.

Denna tidning finns ju på vår hemsida och allt mer läggs ut där. Har ni 
inte lämnat någon adress så gör det snarast så kommer det direkt hem.

Det har kommit några nya ansikten till under vintern. Alla är ni hjärt-
ligt välkomna i klubben och jag hoppas att ni ska trivas med oss och vår 
anläggning. Och att ni snart kommer in i hur allt fungerar. Ni har ju sökt 
er hit för ert flygintresse och jag hoppas att ni ska få utveckla det med 
oss. Välkomna!

Så en jätteglad nyhet. Äntligen så har några gjort prov i radiotelefoni. 
Alla tre klarade det galant. Grattis! Ett stort Tack till Mikael Johansson 
och de andra som har bidragit till detta.

Och i skrivandes stund så är det bara Janusen som ska ha årstillsyn, 
så nu får gärna våren komma snart. Motorseglaren och 400:an är redan 
provflugna.

Just nu, lördag eftermiddag, så är Björn Nilssons Cessna isärtagen på 
ett släp. Ny adress är någon stans i södra Tyskland. Hoppas att den får 
flyga igen

TAGE
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PRESENTKORTSFLYGNINGAR 2011
01-maj  08-maj  15-maj  
Lärare: Gösta Lindblom Lärare: Jonny Carlén Lärare: Thomas Ryberg
Vinschare: Bo Örnvinge Vinschare: Conny Johansson Vinschare: Arnold Holmkvist
V-Ledare TomasTorsein V-Ledare Fredrik Strömberg V-Ledare Gustav Forsberg
      

22-maj  29-maj  05-jun  
Lärare: Erik Johansson Lärare: Per Westlin Lärare: Ingemar Gustavsson
Vinschare: Clemens Brunstedt Vinschare: Gösta Lindblom Vinschare: Marcus Larsson 
V-Ledare Göran Bondesson V-Ledare Jens Andersson V-Ledare Gustav Forsberg
      

12-jun  19-jun  26-jun
Lärare: Tage Åkesson Lärare: Roland Sunderqvist Lärare: Bo Örnvinge
Vinschare: Henrik Österlind Vinschare: Conny Johansson Vinschare: Anders Ljungberg
V-Ledare Lars Pettersson V-Ledare Fredrik Strömberg V-Ledare Hans Kylander
      

3 juli  10 juli  17 juli  
Lärare: Gösta Lindblom Lärare: Thomas Ryberg Lärare: Peter Berntsson
Vinschare: Lars Hansson Vinschare: Anders Ljungberg Vinschare: Marcus Larsson
V-Ledare Emil Hansson V-Ledare Robin Söderlind V-Ledare Hannes Wolf
      

24 juli  31 juli  7 aug  
Lärare: Torgny Westlin Lärare: Ingemar Gustavsson Lärare: Bo Örnvinge
Vinschare: Sune Johansson Vinschare: Conny Johansson Vinschare: Peter Berndtsson
V-Ledare Thomas Torsein V-Ledare K-G Karslsson V-Ledare Hampus Eckerlid
      

14 aug  21 aug  28 aug
Lärare: Gösta Lindblom Lärare: Jonny Carlén Lärare: Per Westlin
Vinschare: Lars Hansson Vinschare: Henrik Österlind Vinschare: Tage Åkesson
V-Ledare Emil Hansson V-Ledare Jesper Linder V-Ledare Casper Brostrand
      

4 sept.  11 sept.  18 sep
Lärare: Torgny Westlin Lärare: Thomas Ryberg Lärare: Erik Johansson
Vinschare: Bo Örnvinge Vinschare: Clemens Brunstedt Vinschare: Sune Johansson
V-Ledare Robin Söderlind V-Ledare Jens Andersson V-Ledare Göran Bondesson
      

25 sept.      
Lärare: Ingermar Gustavsson     
Vinschare: Marcus Larsson     
V-Ledare Hannes Wolf     
      

V-Ledare = Verksamhetsledare      
Söndagar 09-12. Personal på plats 08.00.    
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Sista Brevet
Då var det dags att tacka för sig. 
Blir sista inlägget innan jag avgår 
som ordförande i motorsektionen. 
Vem blir nästa?
Kanske det blir som när det skulle 
bli prästbyte i församlingen och 
gamla mor Anna jämrade sig in-
för den avgående att hon minsann 
tyckte det skulle bli så sorgligt 
att han skulle sluta. Varpå prästen 
bedyrade att han allt trodde att nu 
kommer det säkerligen tillsättas 
någon som är bättre. Näe, sa mor 
Anna att det tror jag inte, för det 
har de sagt varje gång!

Jag har under min tid som ordfö-
rande nog varit till både glädje och 
förtret kanske? Få säger nog att 
jag är befriad från åsikter som jag 
dessutom gärna står på mig om, 
men säga vad man säga vill, vi har 
ökat på flygtidsuttaget rejält och 
det ser ut som att det nog kommer 
att öka ytterligare detta år. Detta 
givetvis beroende på de som både 
håller i Teorikurser och praktisk 
flygutbildning. Det är så här vi 
vill ha det, ständigt ökande. Men 
det är ju givetvis en omöjlighet att 
något kan öka i evighet. Är ju där-
för vi har haft en ökning nu för att 
bensinskatten och ”camo-skräpet” 
infördes ungefär för 3 år sedan när 
jag tillträdde på denna post, och då 
föll ju flygtidsuttaget. Det natur-
liga efter ett fall är ju att det någon 
gång går upp igen. Har ju knappast 
skadat att vi dessutom pilotskolar 

till både UL och PPL numera. Det 
har gått bra att genomföra tack 
vare frenetiska insatser från alla in-
blandade. Stort tack till er!

Inte alltid har det varit lätt att 
hitta någon som vill ta ordföran-
deposten. Själv ställde jag för 3 år 
sedan upp och det har med varierat 
resultat rullat på. En del tycker nog 
det har fungerat hyfsat och andra 
inte, men så är det väl alltid, att det 
inte går vara allas åsikt.

Den som nu tycker något el-
ler brukar tycka något är tillfället 
perfekt för om förändring önskas. 
Kom på kommande möte och på-
verka, det är där det händer hur 
allas vår framtid i flygklubben ska 
förbli eller förändras till. Att klaga 
på en ordförande eller styrelse ger 
inget! Det är på mötet som beslut 
tas, det är då din röst behövs.

Du har väl betalat in medlemsav-
giften? För annars är du inte röst-
berättigad!

Får du flyga förresten? Språk-
prov? Gör det, tar 30 minuter på 
Ålleberg. Beställ tid hos Henrik, 
finns telefonnummer på anslags-
tavlan i klubbhuset.Hoppas ingen 
tycker det är för långt att åka. Tur 
vi har som har en språkprovare i 
byn. Inget krångel här inte.

Som alla har märkt så dök det 
upp en faktura på medlemsavgiften 
i år. Nytt då de som har hand om 
ekonomin ansåg att bokföringen 
blev lättare så, givetvis har alla 
kunnat välja belopp som passar 
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den typ av medlemskap som man 
själv vill ha. Antar att det inte finns 
en enda av er som läser detta och 
inte betalat in sitt belopp.

Kom ihåg flygförsäkringen gäl-
ler inte om inte gällande medlems-
avgift är betald.

Konstellation Skaraborg med 
Lidköping-Skövde-Falbygden är i 
år sänkt till 200 kr. Skall som van-
ligt betalas i hemmaklubben och 
kassörerna på respektive orter tar 
sedan hand om och rapporterar in 
till de andra två klubbarna. Finns 
ingen risk att det blir fel medlem-
skap då alla olika konstellationer 
har olika prisnivåer. Däremot hän-
der det att vi betalar in till fel konto 
lite till mans och kvinns. Kan un-
derlätta för kassörerna om vi för-
söker göra det rätt från början, så 
slipper de att bolla pengar att bok-
föra mellan kontona.

Har du fått ny nyckel till klubb-
huset? Du som har en nyckel av 
gamla hederliga Assa-typ, byt! Är 
från slutet av februari nytt system i 
klubbhuset, är numera en s.k. tagg, 
d.v.s. en elektrisk öppnare. Ser 
ut som en vanlig nyckel (nästan) 
men en tagg har inga taggar?? Vad 
skrev jag nu? Jo så är det. Har varit 
ett problem under de senaste åren 
att det tyvärr funnits nycklar på 
drift. Som varit omöjliga att hitta. 
En del har slutat i klubben och 
glömt lämna åter sin nyckel, en 
del har tappat den, någon har avli-
dit o.s.v. Finns mången anledning 
till varför nycklarna varit på drift. 

Men nu gör vi så i fortsättningen 
att om så skulle vara fallet med en 
av dessa taggar så stänger vi ner 
den och vips så är nyckeln obruk-
bar. Ursäkta omaket med nyckel-
bytet, men vi ska alla så gott det 
går hjälpas åt att så smidigt som 
möjligt försöka byta ut de gamla. 
Ett utmärkt tillfälle är att gå på 
kommande möten och där kommer 
nyckelansvarig (medlemssekrete-
raren) att finnas på plats. Kommer 
inte att kosta något få sin nyckel 
utbytt.

Ja då är det väl bara att vänta in 
våren så att vi får flyga mer än nå-
gonsin. Har ju trots kylan ändå bli-
vit lite timuttag i vinter. Bra det. Vi 
har aldrig haft så mycket att välja 
på, det märks också på timtidsut-
taget.

Härligt med en så levande för-
ening. Med det vill jag som ordfö-
rande tacka för min tid, men ni har 
inte blivit av med mig, bara som 
ordförande.

Väl mött alla glada flygare!

BJÖRN
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Flyga uppochned

På mötet den 9:e mars, om allt går som det ska och Anders T är ledig denna 

afton, så kommer han att hålla en kort briefing om vad som gäller för fram-

tida ava-utbildning hos oss.

Finns ju både flygplan och lärare för ändamålet ifråga.

G-KRAFTSKOMMITTÉN

Vårfest den 16/4
På kvällen efter städdagen kl. 19 i klubbhuset, firar vi att det blir vår.

Med traditionell vårfest i klubbhuset. Det blir mat och dryck.
Anmälan på anslagstavlan i klubbhuset eller till klubbens e-post.

Kostnad 100 kr för seniorer, 50 kr för juniorer.
Väl mött!

Festkommittén
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Gräsklippning 2011
18 Björn Nilsson 0708-110476
19 Olle Wilsson 0708-588466
20 Christer Berg 0703-380157
21 Anders Trygg 0708-996337
22 Mirco Takac 0709-821300
23 Mikael Johansson 0702-405478
24 Alexander Halden 0735-416784
25 Leif Lindelöv 0702-665477
26 Björn Carlsson 0708-475539
27 Jan Aronsson 0706-369402
28 Otto Deli 0706-621934
29 Hans Kylander 0736-423782
30 Henrik Österlind 0706-852152
31 Anders Ljungberg 0705-243123
32 Fredrik Strömberg 0709-423408
33 Roland Sundequist 0705-723578
34 Elof Josefsson 0705-750636
35 Peter Karlsson 0704-446472
36 Jesper Linder 0767-207207
37 Roland Glans 0705-418124

Dags att städa
 

13 Deli Otto
14 Glans Roland 
15 Gustafsson Ingemar 
16 Hansson Lars 
17 Holmqvist Arnold 
18 Johansson Mikael
19 Johansson Conny 
20 Karlsson Karl-Gustav
21 Krantz Ove 
22 Kylander Hans 
23 Larsson Marcus 
24 Lindblom Gösta
25 Johansson Sune  
26 Lindelöv Leif  
27 Linder Jesper  

Den som städar ringer nästa på       
listan för att påminna!
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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

Verksamhet
I Falbygdens flygklubb bedrivs segelflyg, motorflyg och ultralättflygverksamhet. Klubben 
har ca 150 medlemmar och i klubben finns 6 stycken segelflygplan, 1 ultralättplan, 1 motor-
seglare samt 2 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, 1500 * 60 m grässtråk.
Frekvens: 122.800
Bränsle: 100LL, MOGAS (Vpower) och JET A1 på beställning.


