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FLYGBLADET
INFORMATION FRÅN FALBYGDENS FLYGKLUBB NR 1 2009 

Bingolotto
Ni som älskar att spela Bingolotto! Vill ni att föreningsdelen ska gå till flygklub-
ben eller någon sektion? Gå in på Bingolotto på nätet och prenumerera på lotter 
och kryssa för vår förening för vi har ett konto kvar. Har ni problem så hör av er 
så hjälper vi till.

Logga flygning för Groben!
Nytt från 1 April är att alla flygningar du gör med Groben ska loggas i klubbens 
bokningssystem.

Att föra tiden både i boken och i datorn har flera fördelar, men främst underlät-
tar det arbetet för vår kassör samt att du hela tiden ser aktuellt saldo på ditt flyg-
konto.

Mer om hur du går till väga står bredvid datorn i klubblokalen samt på våran 
hemsida.

Få medlemstidningen pr e-post.
Har du möjlighet att spara pengar för klubben samt göra en insats för miljön?

Har du också tillgång till en dator och en e-post-adress? Ja då kan du få med-
lemstidningen på epost i fortsättningen.

Skicka en epost till jesper.linder@gmail.com med ämne “klubbtidningen”, för 
att anmäla dig.
JESPER LINDER

Planera och notera
18 april  Vårstäd-dag 
21, 23 och 28 april klockan 17.00 Avrostning. Träna start – landning
(Även söndag morgon 08.00 ihop med Söndagsflyg.)

Under flygsäsong träffas vi sista MÅNDAGEN i månaden för att fixa det 
som behöver göras, t.ex. klippa gräs eller bara för att umgås.
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Tage har ordet
Då är det dags för den årliga vårstäddagen. Ingemar Gustafsson har redan vältat 
fältet i ett strålande solsken. Så nu är det jämnt och fint. Några plan har redan 
vingar så nu drar det snart igång.

I år gör vi en annan variant på både uppstart och flyggrupper. Nu har ni tre till-
fällen att komma igång, besök gärna alla tre. Det som är viktigt är att vi fortfa-
rande försöker att hålla ett gott flygtrim och att vi inte drar på oss några inciden-
ter. Allt bygger på att flyga och att ha det trevligt i luften.

 Samtidigt så uppmanar jag alla att läsa ”Segelflyget informerar”. Bättre fort-
löpande information kan jag inte ge. Vi försöker varje år att vara ute i tid med 
vår enhet. Den ligger till grund för vår planering och som det ser ut nu så är det 
inte många som tänker ta ut sportlicens. Ni som ännu inte har lämnat in får söka 
själva. Men jag hoppas inte att ni slutar att flyga för det, man måste inte ha licens 
för att flyga, men för att hjälpa klubben i Allsvenskan.

Vi var några stycken i Herrljunga på möte som handlade om utbildning och re-
krytering. Sidan 28-29 i Segelflygsport ger en bra bild av vad som sades. När ni 
har läst artikeln som då handlar om att alla kommer att bli kallade till ett flygsä-
kerhetsmöte, så kommer vi att försöka att hitta en lämplig tid i höst. Så läs redan 
nu och begrunda!
TAGE

Städlistan
17 Westling Torgny
18 Westling Per
19 Wilsson Olle
20 Wolf Filip
21 Åkesson Tage
22 Örnvinge Bo
23 Österlindh Henrik
24 Berntsson Peter
25 Bondesson Göran
26 Brunstedt Clemens
27 Carlsson Björn
28 Glans Roland
29 Gustafsson Ingemar
30 Johansson Sune
31 Johansson Conny

Den som städar ringer nästa på listan för att påminna!
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Antenner
Någon som har några comradio-antenner till radio 27-bandet för mobilt bruk, 
alltså att sätta i personbil.

Vi har några 27-bandsradioapparater som man skulle kunna montera i lin-bilar 
vinsch, traktorn o i klubbhuset.

Allt för att dra ner på dösnacket/marksnacket o föra över det till vanliga 27-
bandare.

Men vi är lite kort på antenner, kolla om du har någon sådan över.
Vore ett välkommet, tack.

Guldsits
Nu ska vi tänka framåt, vi har pengar på banken inga banklån, o inget flygplan i 
motor.

Det sista lät ju inget vidare bra för att just vara en flygklubb, men vi kan dra 
iväg o köpa ett kontant precis när vi vill.

Det lite luriga nu kan vara att enas om vad vi ska köpa, men större världspro-
blem än så här har ju lösts, så vi ska nog tillsammans kunna komma överens om 
ett för alla passande förslag.

Ju flexiblare o snabbare vi är med vårat beslut i flygplansköpfrågan ju snab-
bare kommer det plan i våran ägo. Så häng på o skicka in den med klubbladet 
bifogade enkäten så snabbt det bara går. Jättekul att vi har skaffat oss en sådan 
guldsits som vi har nu, bra jobbat alla. Du som hellre åker till klubbhuset o läm-
nar din enkät, gör det då brevlådan under anslagstavlan.

Vilka dagar vi har framför oss, med vårsol o värme, underbart.
Klubbhuset sprudlar av aktiva människor som flyger både det ena o det andra.
Härligt.
På städdagen den 18/4 ordnar vi fest på kvällen, missa inte den, det kommer 

att  ordnas med lite mat o dryck allt till det facila priset av 100 kr.
19.00 på städdagskvällen sätter vi igång, anmälningslista kommer att hänga i 

klubbhuset.
Brandflyg har Rolf lovat att kolla med FFK om vi inte kan återuppta i vår 

klubb.
Det brukar kunna ge många timmar till den som vill ha det.
I denna tidning kan man läsa om motors förpliktelser gällande gräsklippning-

en i sommar, listan finns klar.
Det har ju varit önskemål om att man skulle ha 2 veckor o bara halva jobbet 

fast då ggr 2.
Finns givetvis inget som hindrar att så sker men skifta då gärna med någon 

som redan finns med på listan, denne kanske också vill ha ”delad” tur.
Skriver här inte som Jesper brukar skriva UT o FLYG, utan rösta fort så vi har 

ngt eget att flyga på.
BJÖRN
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En enkel till Osnabrück
Det var en tidig fredagsmorgon i mars. Då samlades vi, Björn, Björn o Bo för att 
ta oss en tur till Tyskland.

Vi hade bestämt med den presumtive köparen en tid nere i Tyskland o efter att 
Björn C hade gjort sedvanlig väderkoll så listade han snart ut vid vilken tid vi 
var tvungna att åka, o det gjorde vi.

Det var en multidimma över Falbygden, kallt o blåsigt.
Tur vi hade en rutinerad I-pilot ombord, för det blev I-väder så fort vi hade 

lättat.
Rutten blev lagd via Varberg, Odense över Hamburg o därefter i runda slängar 

rakt mot Osnabrück.
I-vädret bestod ända tills 150 m över marken på final i Osnabrück. Det var inte 

mycket till upplevelse om man är ute efter o få en fin flygtur, gråare än politik 
hela vägen. Men väl framme blev vi mycket väl mottagna. Tysklands flagga va-
jade på en massa fordon, 18 polisbilar o massor av limousiner stod uppradade.

Ja till o med Portugals flagga fanns att skåda.
Ni må tro att Angela Merkel blev nog glad hon också, gissningsvis trodde väl 

hon att flaggorna var uppsatta för hennes skull. Ty hennes plan landade också på 
flygplatsen alldeles strax efter att vi landat.

Snart anlände köparen i en häftig Merca, även en mekaniker som tillsammans 
med köparen skulle göra en inspektion på LVS.

Vi var med o skruvade loss plåtar i regnet, o satte tillbaka dem likaså.
När sedan affären var avklarad o det stod klart att vi minsann skulle få ta oss 

hem på annat sätt än med flygplanet vi kom i, ja då blev det fart på våra telefoner 
o alla datorer vi kunde hitta för o finna en hemresa till oss.

Vi fann att det bästa alternativet, billigaste förslaget likaså, var att vi hyrde en 
bil i Osnabrück, lämnade den i Kiel o därifrån ta båten till Gbg.

Från hamnen i Gbg tog vi sen spårvagn till station o tåg till Falköping.
Det dygnet nyttjade vi många olika fordon kom vi fram till, vi flög ner tog bil 

till Kiel båt till Gbg sen både spårvagn o tåg.
Inte nog med det Bo åkte moppe till o från ESGK !!!

Bränsleskattsrestitution
Ni som gjort flygningar o vill ha tillbaka skattepengarna glöm inte komma in 
med ifyllda blanketter om flygnings art m.m.

Utan underlag kan vi inte söka skatten åter.
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Gräsklipparlista 2009
Vecka 
18 Björn Nilsson 0708–11 04 76
19 Rolf Lundberg  070–57 20 36
20 Olle Wilsson 0708–58 84 66
21 Jimmy Palmqvist 070–47 81 58
22 Peter Ström 0739–59 83 03
23 Lars-Ola Svensson 0706–36 41 09
24 Mirko Takac 0709–82 13 00
25 Anders Trygg 0708–99 63 37
26 Leif Lindelöv 0702–66 54 77
27 Mikael Johansson 0702–40 54 78
28 Jesper Linder 0701–43 87 02
29 Christer Bergh 0703–38 01 57
30 Jimmy Björkman 0708–47 18 45
31 Anders Mellegård 0705–67 25 56
32 Björn Carlsson 0708–47 55 39
33 Jan Aronsson 0706–36 94 02
34 Otto Deli 0706–62 19 34
35 Hans Kylander 0736–42 37 82
36 Henrik Österlindh 0709–47 42 04
37 Jim Körberg 0706–67 92 16
38 Lennart Strömberg 0708–66 75 32
39 Roger Lammassari 0735–32 19 80
40 Anders Ljungberg 0705–24 31 23

Den som inte vill ha hela veckan själv föreslås byta med ngn annan 
t.ex. den före eller efter så får man istället 2ggr o bara halva jobbet. 
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Klubbhuset 
Falköpings Flygplats 0515-163 90 
Ordförande
Stig Brunnert 0500-43 59 81

Motorflygchef
Lars-Ola Svensson 0515-370 65

Segelflygchef
Tage Åkesson 0515-180 67
Medlemsekreterare
Annie Johansson 070-556 22 73

Inbetalningar Postgiro Bankgiro
Medlemsavgifter  470-7865
Huvudkassa 64 81 98-0 470-7865
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 

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 och JET A1 på beställning

Verksamhet 
I Falbygdens Flygklubb bedrivs både segel- och motorflygverksamhet. Klubben 
har ca 150 medlemmar och i klubben finns sju segelflygplan, ett motorflygplan 
samt en motorseglare. Alla intresserade är mycket välkomna till flygfältet, kan-
ske för att ta en provlektion i ett segelflygplan, motorseglare eller motorflygplan. 
Varför inte börja lära sig flyga? Klubben kan erbjuda skolning för segel- och mo-
torsegelflygplan och även motorflygplan till humana priser. Utvecklingsmöjlig-
heterna 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 klub-
bens hangarer finns en åskådar- och grillplats samt lekplats för barnen, varifrån 
man kan följa verksamheten. 


