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NR 3 2013  INFORMATION FRÅN FALBYGDENS FLYGKLUBB

FLYGBLADET
Planera och notera

27/7 Nasco Yankee Meeting även den 26/7 pyssel på kvällen. Föranmäl 
på uppsatt lista i entrén för att vi får en bättre organisation. 

29/7-26/8-26/9
Hjälp med att se om våra grejor och hus sista måndagen i varje månad. Då 
håller vi oss på marken och jobbar.

24/8 Landningstävlan

10/10 Höstmöte Motor klockan 19.00

12/10 Höststäddag

23/10 Allmänt möte klockan 19.00

6/11 Höstmöte Segel klockan 19.00

22-24/11
Billingehus det kommer att vara en lista på klubben att anmäla då.

Under flygsäsongen träffas vi sista måndagen i månaden för att fixa det som 
behöver göras, t.ex. klippa gräs, eller bara att umgås.
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Tage har ordet
Vi har flugit en hel del i år men drygt halva har ju gått så det är nog naturligt. 
Men riktig skolning har inte börjat förrän slutet av juni. Då är väl det dags 
att presenter unge herr Johannes Hansson och Magnus Hägg. Vi har flugit 
dagtid så mycket har det blivit i luften och nu försöker vi att landa säkert. 
Johannes har ju läst hela vintern så för en del är han inte obekant. Magnus 
kommer från modellvärden och har sin erfarenhet därifrån och Blomax. 
Det ska bli intressant med dessa herrar flyga på egen hand och bidra till vår 
framtid på vår fina flygplats.

Arcusen har för länge sen passerat 100 timmar, fast alla är inte influgna 
än, när ni läser detta är det säkert fler som gjort bekantskap med den så trev-
liga kärran i luften men på marken lite krävande. Man kan ju inte alltid sän-
da ”Vinschen klart sträcka.” Så när man kommer hem måste man ju tanka.

En reflektion, igår 24 juni gjorde vi jobb, typ flög med Young Pilot. 18 
ungdomar från hela Sverige som drömde att bli piloter. De hade någon form 
av en liten grunka i ena handen som de pillade på hela tiden, vad kan det 
vara. Det är ju jättesvårt när man typ ska sätta på sig en räddningsskärm att 
inte ha två händer. Håller vi på med fel saker, det kanske är en sådan som vi 
ska ha. Bosse sa att en elev hade en sådan framme hela tiden när de flög.

Ni som segelflyger får en ny tidning som kanske är lite svår att läsa. Man 
kan se den som en kurs i Nordiskt språk men en del är på svenska och det är 
det som ni ska läsa i första hand. Har ni sen lite tid att traggla det andra så är 
det lite roligt vad andra håller på med i norden. Det finns andra som också 
åker Arcus och ASK som tycker att det är bra och även lite tester.               

Jag skulle hoppas att det är någon mer som ville skriva för vår tidning, det 
vore bra i så fall lite vad som händer och sker. Och framför allt hur ni vill ha 
information så att den når fram för att som det är nu så verkar det som vi inte 
gör det på rätt sätt. Ni har aldrig haft så fina flygplan som nu att flyga.

Under vårens tid är det alltid en del som gifter sig så också flygmedlem-
mar. Först ut var Erik Johansson numera stoltserar han med efternamnet Of-
ferman. Mikael har kvar sitt Johansson Föreningen önskar er båda med fruar 
en trevlig framtid som gifta och hoppas att ni ändå får lite tid kvar för oss 
och till att flyga. Mikael är väl tvungen att flyga mer för det brukar medföra 
lite högre kostnader att ha familj. I Eriks fall vet jag inte hur han ska bättra 
på ekonomin men hoppas du löser det.

Ha en trevlig sensommar och höst!

TAGE
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Dags att städa

Vecka
34 Brostrand Casper 
35 Brunstedt Clemens
36 Carlèn Jonny
37 Coen Daniele
38 Deli Otto
39 Eckerlid Hampus
40 Glans Roland
41 Gustavsson Ingemar

42 Halldèn Alexander
43 Hansson Lars
44 Johansson Conny
45 Johansson Sune
46 Kylander Hans
47 Larsson Marcus
48 Lindblom Gösta

Den som städar ringer nästa på listan för att påminna!
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Ur fl ygbladet 1998

Följande tre sidor är 15 år gamla. Det kan vara roligt att se vad vi 
hade i tidningen då. Och vad Gösta drömde om då.
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Ur fl ygbladet 1998
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Ur fl ygbladet 1998
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Björn grillar till de som mötte upp vid underhåll 24/6.
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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: Flygbensin100LL och MOGAS

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 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 

Klubbtidningen: 051517567@telia.com


