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FLYGBLADET
INFORMATION FRÅN FALBYGDENS FLYGKLUBB NR 2 2009

Flygteorikurs
27/9-09 söndagkväll kl 18.00 i klubbhuset startar höstens teo-
rikurs.

Vi kör tillsammans både motor, segel och UL-teori, lite får vi 
väl dela upp oss ibland pga. av diverse specialämnen, men det 
mesta borde vi kunna klara av att köra tillsammans.

Det kommer en annons i medborgarskolans till hösten utskick-
ade hösthäfte.

Där kommer att stå att kursen kommer att vara kostnadsfri, 
dock tillkommer kostnader för studiematerial.

Planera och notera
25/7 Nasco Yankee Meeting 
29/7 Möte segel, flygplansköp m.m.
26/9 Landningstävlan
17/10 Höststäddag
Sista måndagen i månaden, tillsyn och fika
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Tage har ordet
Nu är det ett tag sedan ni fick en tidning. Ute just nu ska det föreställa midsom-
marväder. Och det är inte lika med flygväder för då behövs inga segelflygplan, 
på sin höjd åskledare. Vi borde kanske träffas och prata lite om våra flygplans-
planer. Målsättningen att byta Janus mot något annat har ju efter kronas fall bli-
vit något dyrt och hur vi ska gå vidare i så fall. Mötesdatum är 29 juli. Kom och 
var med i diskussionen.

Vi har en fem – sex nya elever som redan skolat en del. Ingen är riktigt i EK-
fas, lite synd att det inte har blivit så. Men vi jobbar vidare och hoppas att det ska 
bli bra. Däremot är det några som har flugit in sej på segelflyg och det är ju ro-
ligt. Kanske flyguttaget ökar igen.

Fredrik Strömberg har gått UL-lärarkurs. Grattis! Är det detta som är framti-
den, så har han en del att göra. Grattis också till hans sambo, Linda Olofsson, till 
fyra guld i Nordiska Mästerskapen i skytte.

Ingemar Gustafsson har också tagit ut sin 50-årspresent i form av en kurs i 
molnflyg. Grattis! Vi ses bland molnen.

Motorseglaren har också fått några nya piloter. Det är trevligt. Den har också 
flugit mer i år och det är kanske bra för timpriset. Samtidigt har det tillkommit 
några nya andelsägare.

Närmast i tur står Nasco Yankee Meeting den 25 juli. Då behöver vi er hjälp. 
Det finns en lista på klubben för både fredagskväll för att ställa i ordning och lör-
dagens två pass. Mat och fika som vanligt. Välkomna!

Ha en trevlig sommar!
TAGE

32 Karlsson, Karl-Gustav
33 Karlsson, Björn
34 Krantz, Ove
35 Kylander, Hans
36 Larsson, Markus
37 Lindblom, Gösta
38 Linder, Jesper
39 Lindgren, Yngve
40 Ljungberg, Anders
41 Pettersson, Lars
42 Ryberg, Tomas
43 Strömberg, Fredrik
44 Sundeqvist, Roland

45 Torsein, Tomas
46 Westling, Torgny
47 Westling, Per
48 Wilsson, Olle
49 Wolff, Filip
50 Åkesson, Tage
51 Örnvinge, Bo
52 Österlindh, Henrik
53 Berntsson, Peter

Den som städar ringer nästa på 
listan för att påminna!

Städlistan
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Äntligen
Vi hade ett motormöte extrainkallat sådant för att reda ut vad vi ska 
köpa för våra pengar.

Vad som är äntligen i överskriften är att vi hade vid voteringen 100% 
enighet om vår handlingsplan.

Det får väl anses som förkrossande majoritet.
Vi kom fram till att det bästa vi kan göra i nuläget får bli att hyra in en 

ppl-kärra och likaså ett UL-plan.
Mycket bättre att göra inköp i höst/vinter när marknaden är avkyld, 

det kommer att ge oss mer för pengarna.
Då kanske vi har en klarare bild av som dessutom flugits mest och 

mer kan rikta in oss på att lägga krut på det som majoriteten tror på.
För flygplan måste vi ha, det är alla rörande överens om.
Måste passa på att berömma alla motorflygare för ett jättefint jobb 

med gräsklippningen. Lysande jobbat ni som hittills avverkat er del av 
gräsklippningslistan. Fortsätt så.

Inge tyckte den nya gräsklipparen var fin, men undrade varför det inte 
finns någon brandsläckare på den?  Någon som har en liten 1-kilos över 
att skänka till klubben?

Glöm inte bilutställningen! Varje motorflygare som kommer till fältet 
och aktivt hjälper till ger som vanligt per automatik mer klirr i motors 
kassa .

Lördagen 25/7 går det av stapeln. Deltagarlista kommer att finnas an-
slagen i klubbhuset .

Tage vet mer. Framgår av listan när vi börjar och vilka tider som pas-
sar dig bäst, vi börjar väl på fredagskvällen/em, tror jag.

Synd att man ska behöva vintermössa på midsommarafton, men det 
har jag haft på mig när jag varit ute idag. När detta läses hoppas vi nog 
alla att det är med kortbyxorna på, och en kall i handen.

Väl mött alla glada flygare!
BJÖRN
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Klubbhuset 
Falköpings Flygplats 0515-163 90 
Ordförande
Stig Brunnert 0500-43 59 81

Motorflygchef
Olle Wilsson 0515-176 36

Segelflygchef
Tage Åkesson 0515-180 67
Medlemsekreterare
Jesper Linder 0515-189 99

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

Falbygdens Flygklubb
Box 187, 521 02  Falköping

Hemsida: www.falbygdensfk.se
E-post: info@falbygdensfk.se 

Grattis Fredrik
Ett stort grattis till vår nyaste och dessutom historiska förste UL-lärare 
som gått hela den långa vägen och på egen hand tagit UL-lärarbehörig-
het på oljeberget.

Jätteql tycker alla som står och stampar på gården och vill antingen 
bredda sina kunskaper och ta ett rent UL-cert eller som både segel- och 
motorflygare kan göra med sina redan ordnade cert komplettera med 
UL-ubildning och få även flyga UL-plan.


