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FLYGBLADET
NR 2 2019  INFORMATION FRÅN FALBYGDENS FLYGKLUBB

Planera och notera
27/7 Nasco Yankee Meeting.
Även 26/7, pyssel på kvällen innan träffen.
Föranmäl på uppsatt lista i entrén för att vi får en bättre organisa-
tion. 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 Aronsson eller Tage Åkesson.

29/7, 26/8, 30/9
Hjälp med att se om våra grejor och hus sista måndagen i varje må-
nad. Då håller vi oss på marken och jobbar. 

28/9 Vår landningstävlan
2/10 Höstmöte Motor klockan 19.00
5/10 Höststäddag
16/10 Allmänt möte klockan 19.00
30/10 Höstmöte Segel klockan 19.00

15-17/11
Billingehus, det kommer att finnas en lista att skriva på i klubben 
om intresse.
Klubben bjuder på anmälan + fika.
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Tage har ordet.
Hej alla. Mer än halva 2019 har gått, 
tänk vad fort tiden går. Vår kontakt 
med kommunen fortsätter, nu är vårt 
avtal uppsagt och styrelsen jobbar vi-
dare med att hitta en bra lösning för vår 
fina flygplats.

Under våren har vi fått en ny lärare, 
Clemens Brunstedt har varit på Ål-
leberg och byggt på sina kunskaper så 
att han ska kunna hjälpa till framöver. 
Stort tack och grattis till beviset.

Vi har också flugit ett par projekt och 
några har vi kvar, hör gärna av er om ni 
kan ställa upp, ofta är det vardagar. 

Att vinscha med våra nya linor ver-
kar gå jättebra, men det är en omställ-
ning som alla behöver att gå igenom, 
också sättet att köra vinschen är inte 
lika som förut. Vi har inte häller från 
att vi börja i våras riktigt provat fär-
digt, men vi håller på att ha forskat fär-
digt. Viktigt är att få så många färdiga 
vinschpiloter som möjligt, så försök att 
bli färdiga så att det blir lätt att komma 
i luften.

Ordföranden har ordet
Högsommar med omväxlande väder 
ömsom flygbart och ibland värsta 
ovädret. Ja, våren har verkligen va-
rit ombytlig. Verksamheten har varit 
omfattande med skolning av såväl 
segel- som motorelever. Några har 
gjort uppflygning för kontrollant och 
några har några timmar kvar. EAA 
träffen blev en lyckad tillställning 
och klubben har fått många lovord 
för ett väl genomfört arrangemang. 
Ja vi lyckades ju fylla hotellrummen 
i Falköping…

Flygklubben för diskussioner med 
Falköpings kommun om den fram-
tida driften och verksamhetsansvaret 
av flygplatsen med Falköpings kom-
mun. Målsättningen är att ett avtal 
skall vara klart i god tid innan nyåret.

Nästa stora utmaning är att genom-
föra bilutställningen den sista lörda-
gen i juli. Det behövs funktionärer så 
min uppmaning är att anmäl dig sna-
rast på arbetslistor som finns i klubb-
lokalen.

Flyg väl och länge. Avbryt i god tid 
när du möter sämre väder.

I detta blad önskar både Jan Arons-
son och jag, Tage Åkesson, att det är 
fler som skriver om vår förening och 
skickar bilder till hemsidan för att hålla 
detta levande. Hör jättegärna av er tills 
nästa nummer.
Trevlig sommar

TAGE

På flera håll har det investerats, inte 
minst i segelsektionen, det blev en be-
gagnad ensittsare som har flyttat in. Ett 
tappert gäng har gjort en långresa som 
slutade med att ha den på släp hem. 
Tack för er insats och hoppas att vi alla 
får flera fina stunder i det blå med den.
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Hektiskt med brandflyget
Motorsektionen har haft en hektisk 
vår med rekordmycket brandflyg. 
Falbygdens flygklubb har jour och 
beredskap var tredje vecka, övriga 
veckor fixar Lidköpings respektive 
Skövde Flygklubb. Första uppdra-
get startade redan 15 april vilket är 
rekord tidigt. Tacksamt att så många 
ställer upp både som pilot och spa-
nare.

Ny motor i Ikarus C42
En ny Rotax 912 motor har köpts in 
till vår Ul-kärra Ikarus C42. Fredrik 
Strömberg har utfört motorbytet och 
när ni läser dessa rader är Se-VUT 
återigen i luften. Den gamla motorn 
byttes efter slut på gångtid. Styrelsen 
hoppas på många fina flygtimmar 
framöver. Tack till Fredrik för motor-
bytet.

Funktionärer till bilutställningen 
den 27 juli 2019

Vi behöver många funktionärer till 
lördagen den 27 juli för att hjälpa 
till med genomförandet av bilutställ-
ningen/cruisingen på flygplatsen. 
Anmälningslistor finns uppsatta på 
väggen i klubblokalen. Det går bra 
att anmäla sig via email också. Det 
behövs cirka 35 funktionärer.

Flygklubbens nyttjandeavtal 
av flygplatsen uppsagt

Falköpings kommun har sagt upp 
Flygklubbens nyttjandevatal för flyg-
platsen med verkan ifrån 2020-06-30 
vilket innebär att fram tills detta da-
tum kan vi använda och nyttja flyg-
platsen. Förhandlingar pågår med 
Falköpings kommun om det framtida 
verksamhetsansvaret och förvalt-
ningen av flygplatsen. Diskussioner 
och förhandlingar förs i en positiv 
anda med Falköpings kommun.

EAA flygträffen en fullträff
Trots vädrets sämsta sida med 

otroligt dåligt flygväder fick vi be-
sök av totalt 68 flygplan till EAA 
flygträffen första helgen i juni. Nytt 
för i år var att många flygande be-
sökare anlände redan på fredagen. 
Besökare förutom från Sverige kom 
ifrån Slovakien, Frankrike, Tyskland, 
England, Schweiz samt Holland. Ar-
rangemanget som genomfördes för 
5:e gången blev återigen en fullträff.
Ha en skön sommar

ORDF. JAN ARONSSON

Fredrik med nya Rotax-motorn
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Fält och lokaler
Falbygdens FK är baserad på Falköpings 
Flygplats, belägen omedelbart öster om sta-
den. Klubbens lokaler består av klubbhus, 
hangar och verkstad. Utrymme för camping 
samt en därtill hörande dusch/wc-anlägg-
ning finns också. Utanför klubbens hanga-
rer finns en åskådar- 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

Städlistan
V35 Johnny Carlén
V36 Gustav Forsberg
V37 Arvid Fransson
V38 Peter Fransson
V39 Roland Glans
V40 Ingemar Gustafsson
V41 Johannes Hansson
V42 Jonathan Hansson
V43 Mikael Hansson
V44 Mattias Holgersson
V45 Göran Holm
V46 Magnus Ingvarsson
V47 Björn Nilsson
V48 Conny Johansson
V49 Sune Johansson
V50 Viktor Johansson
V51 Peter Karlsson
V52 Hans Kylander


