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NR 3 2019  INFORMATION FRÅN FALBYGDENS FLYGKLUBB

Planera och notera

  Julglögg 26/12 10.00

 Årsmöte motor 26/2

 Årsmöte Eugén 84 2/3

 Årsmöte segel 4/3

 Årsmöte HS 25/3

Alla årsmöten börjar klockan 19.00.
 Vårstäddag 4/4

Med denna post kommer ett kontoutdrag till segelfl ygare. Men har ni röda 
siffror så gör en insättning på rätt konto och om det känns jättefel så kon-
takta kassören Ingemar Gustavsson och försök att bringa klarhet.

Ni som betalar på Web log, kolla gärna era konton också, att ligga på 
plus är tacksamt för kassörerna som sköter detta. Tanken är att detta bara 
ska rulla på år efter år. Var också noga med att använda RÄTT konto för 
inbetalningarna. TITTA GÄRNA SÅ ATT ADRESSER OCH DYLIGT ÄR 
RÄTT i Weblogs medlemslista om er.

En enkät har en del i sin post. Den är till för vår planering när det gäller 
segelfl yg. Den vill vi ha som vändande post eller i lådan i lokalen så snart 
som möjligt, när vi närmar oss våren 2020, för att göra planering av det som 
ni kan ha som önskemål. Också för att veta vilken kategori ni vill välja. 

Tack på förhand

FLYGBLADET
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Tage har ordet
 

Den årliga landningstävlan som oftast har svårt att skryta men det fi-
naste vädret drog ändå sex tappra piloter för att tävla. Från 17 till näs-
tan 100 meter finns att läsa i protokollet talar väl om svårigheter. Men 
i år så fick Bengt ta ett steg bakåt för Conny Johansson men inte med 
så många centimeter. Även i RST höjdvinst fick Bengt nöja sig med en 
andra plats vid prisutdelningen vid årets segelflygkonferens i Skövde. 
Grattis till er alla som kämpar både högt och kort. Och alla ni som und-
rar så kan ni gå in på RST online och se era eller vad andra klubbar och 
piloter håller på med under året. Även statistik över våra och andra för-
eningars verksamhet antal plan timmar osv.

Gå även in på andra klubbars hemsidor och läs hur de ordnar och tar 
betalt av sina medlemmar. Kanske man hittar något som skulle passa 
oss?

 Det var ganska många från oss som var i Skövde på konferens. Trev-
liga föredrag och mingel med våra seglande vänner från hela landet. 
Ålleberg visade också sitt nyförvärv, kanske du vi kan få prova den till 
sommaren. Mer om detta i nästa nummer av Nordic Gliding.

 Höststäddagen är början på slutet av säsongen, många är så intrim-
made på denna viktiga dag, årstillsyn av allt börjar. Det var nästan för-
sta vinterdagen som var då fast efter det har det varit milt och blött. Så 
det har inte flugits så mycket efter det. Fast vi är några som har provat 
att lägga ut så mycket lina vi har. Krav nordlig vind. Lite udda flygning 
men höjder nära åttahundra meter och då kändes tiden i startenfasen jät-
telång mot vad vi är vana med. Men börjar man så högt har man svårt 
att få sådana höjdvinster som Bengt har fått.

 
God Jul och Gott Nytt ÅR 

TAGE
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En sommar har gått
Mycket har hänt i år också, alltid lika kul att se tillbaka som att blicka 
framåt. I våras var det ju planering för vad som komma skulle. Det går 
ju på rutin, typ… 
Vilken himla fin lekplats vi har, ja inte bara landningsbanan och allt med 
det. Victor har ju snidat ihop med hjälp av sponsorpengar det finaste i 
lekväg vi sett i den rutan. Chip vad bra det blev!

Lite längre fram fick vi EAA-mötet igen, samma där, det gick på ru-
tin. Så kul evenemang. Vi kan det ganska bra nu. Alla klubbmedlemmar 
var på något sätt engagerade, vet, många har mycket för sig och kanske 
inte kunde medverka just den aktuella dagen, men alla ska känna att de 
gjorde sitt, alltid på något sätt. Tack alla glada! Tack Thomas Trafiksko-
lan för lånet av bussen som vi sen skjutsade runt folk i. Fullt ös i köket 
den helgen… eller ska det stå fullt os i köket? Som vanligt fick vi ”be-
täter” från en lokal odlare … han har visst varit med i TV o levererat till 
ett känt matprogram, Tack Anders!

Till Nascodagen var det 140 stycken funktionärer inne i klubbhuset 
som åt. Rekord. Svettigt men roligt. Kul när vi alla hjälps åt. Det går lätt 
när alla drar i repet åt samma håll. Betätera kom även den gången från 
samma TV-kändis. Det serverades 9 olika rätter varav 2 vegetariska.

Är det någon som har någon åsikt om utbudet i vårt kök/fik? Saknas 
det något, behöver vi komplettera med något? Är ju inte farligt o prova. 
Köper vi ex in något nytt godis, annan kaka eller vadsom, händer ju ing-
et med det, är det osäljbart slutar vi med det bara. Eller vill vi ha någon 
särskild färdigrätt i frysen? Tyck till, alltid roligt när förnyelse sker.

I somras, veckan innan nasco, satte jag och Hans in en diskmaskin i 
köket. Blir väl inte bra om vi fyller den o diskar en gång i veckan, då 
uppstår väl snart en ny djurart i den. Men ack så praktiskt vid större mö-
ten o lite arrangemang. För er som än inte sett den så är den placerad un-
der den stora mikron vid sidan om frysen. Och maskindisktabletter finns 
under diskbänken.

Tack för ordet

BJÖRN
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Ordföranden har ordet
Höstmörkret sänker sig över fältet 
och dagarna blir kortare och väd-
ret blir mindre flygvänligt. Tyvärr 
dåligt flygväder under de senaste 2 
månaderna så flyguttaget har varit 
lågt. 

Jag hade förmånen att besöka 
Dubai Airshow i slutet av novem-
ber, en helt fantastisk flygutställ-
ning som jag verkligen rekom-
menderar. Nästa gång går den av 
stapeln 2021.

Full aktivitet råder det i klubb-
lokalen söndagar/måndagskvällar 
med ny teorikurs för flygcertifikat. 
I vår bygglokal pågår det vinterö-
versyn av segelflygplanen och öv-
rigt flygmaterial också. Arbetslis-
tor finns uppsatta i klubblokalen.

I vanlig ordning serveras glögg 
med tilltugg på juldagen i klubblo-
kalen, vi ses då.

Önskar er alla en bra vinter, 
God Jul och ett riktigt Gott Nytt år 
2020!

ORDF. JAN ARONSSON

Brandflyget 2019
Motorsektionen hade några inten-
siva veckor i somras för att utföra 
brandflyg. Falbygdens flygklubb 
flögs totalt 72 timmar under brand-
flygsäsongen. Räddningstjänsten 
samt Myndigheten för Samhälls-
skydd och beredskap tackar för vår 
hjälp.

Medlemsavgifter för 2020
Medlemsavgifterna för 2020 finns 
med som bilaga till detta flygblad. 
Flygklubbens och segelflygförbun-
dets avgifter är oförändrade. De 
som skall vara medlemmar i mo-
tor samt anslutna till KSAK får en 
höjning med 10kr.  Vår kassör ser 
helst att avgiften betalas in under 
januari månad och senast 1 februa-
ri 2020 till bankgiro 470-7865.

Ny motor i Cessnan SE-KHY
Vår Cessna SE-KHY flygs till vår 
flygverkstad 1 december för utbyte 
av motorn. Motorbytet är planerat 
och har uppnått sina timmar för 
byte. Motorsektionen räknar med 
att Cessnan är borta för bokningar 
under hela december och januari. 
Den nya motorn blir en likadan 
som sitter i nu.
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 SE-KHY får ny motor i vinter

Bilutställningen 2019   
blev en succé

Sommarens bilutställning som ord-
nades på fl ygplatsen blev återigen 
en succé. Nästan 7000besökare 
och 1600 fordon ställde ut under 
sista lördagen i juli. Klubben ställ-
de upp med 40-talet funktionärer. 
Vår mästerkock Björn Nilsson till-
lagade frukost och lunch för nästan 
150personer i vår klubblokal under 
lördagen. Lasse Hansson ställde 
upp och spolade plattan efteråt 
med sin egna brandbil. 

Styrelsen har redan beslutat att 
det blir en ny utställning somma-
ren 2020 och planera för sista lör-
dagen i juli. 

 Lars Hansson spolar plattan med sin egna brand-
bil, har aldrig varit så rent som nu.

Rekordstort antal försäljningsställen fanns det för 
besökarna
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Sune Johansson ny 
hedersmedlem, 50år i luften.

Sune Johansson har utsetts till ny 
hedersmedlem i fl ygklubben. Sune 
har varit medlem i Falbygdens 
Flygklubb sedan 1969 och segel-
fl yger troget varje år sedan dess, ja 
50 år i luften. När det krävs arbets-
insatser på fältet så ställer Sune all-
tid upp med frivilliga krafter både 
när det gäller klubbarbete, fl yg-
platsskötsel, arbete med fl ygplan 
eller annat styrelsearbete. Sune en 
mycket duktig eldsjäl som behövs 
i vår förening och mycket av hans 
arbete sker i det tysta men skulle 
det upphöra märks det fort vad 
som inte blir gjort.

 Ordf. Jan Aronsson tackar Sune Johansson för 
långt och troget medlemskap.

Anders Trygg tog 
silvermedalj i NM 2019

Vår medlem Anders Trygg tog en 
hedrande andra placering i somma-
rens Nordiska Mästerskap(NM) i 
konstfl yg. Flygningarna avgjordes 
i Norge och Anders gjorde en su-
verän fl ygning nästan i guldklass. 
Vi gratulerar honom till insatsen 
och önskar mer framtida topplace-
ringar.

    Anders Trygg på andraplats med silverbucklan i hand.
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Städlistan

V 1 Marcus Larsson

V 2 Leif Lindelöw

V 3 Anders Ljungberg

V 4 Piotr Müller

V 5 Daniel Norberg

V 6 Erik Offerman

V 8 Thomas Ryberg

V 9 Fredrik Strömberg

V 10 Lennart Strömberg

V 11 Roland Sundequist

V 12 Tomas Torsein

V 13 Anders Trygg

V 14 Jens Wetterlind

V 15 Olle Wilsson

V 16 Tage Åkesson
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Verksamhet
I Falbygdens flygklubb bedrivs segelflyg, motorflyg och ultralättflygverksamhet. Klubben 
har ca 150 medlemmar och i klubben finns 4 stycken segelflygplan, 1 ultralättplan, 1 motor-
seglare samt 1 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, 800 * 60 m grässtråk
Frekvens: 123,350 MHz
Bränsle: Flygbensin100LL och Air UL 91

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 0702-203620

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


