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NR 1 2017  INFORMATION FRÅN FALBYGDENS FLYGKLUBB

FLYGBLADET
PLANERA OCH NOTERA

Årsmöte 29 mars 19.00

Vårstäddag 8 april

Uppstartsmöte för segelflygare 19/4 18-00

EAA Träff 2-4 juni

Nasco Yankee MEETING 29/7

29/7 Nasco Yankee Meeting även den 28/7 pyssel på 
kvällen. Föranmäl på uppsatt lista i entrén för att vi får en bättre organisation.

Under flygsäsongen träffas vi sista måndagen i månaden för att fixa det som 
behöver göras, t.ex. klippa gräs, eller att bara umgås. Skriv upp eller notera på 
ert vis så att ni inte missar vad som är på gång. Vebblog ska också försöka på-
minna om detta och annat också.

Kommunens översiktsplan ska snart vara halvklar efter alla remissrundor. 
Detta har vi ordat mycket om och varit på flera möten, ingen trodde väl att den-
na fina flygplats existens skulle vara hotad. Nu är det så att bara gilla läget. Hop-
pas bara att allt som sagts och skrivits skapar en förståelse för en fortsatt fantas-
tisk framtid.

Ny rediofrekvens 123,350 MHz från och med den 30/3. 
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Tage har ordet
Det finns ett schema för sommarens presentkortsflygningar med i bladet. Vi 

hoppas att ni tar det på stort allvar och att den grupp som ska jobba ringer ihop 
sig redan fredag eller lördag för att stämma av så att inte söndagen startar i ett 
kaos. Vid byte finns det en aktuell lista på klubben som man kan anteckna i. Kon-
trollera också era behörigheter så att de är giltiga, och att ni är i gott trim. Detta 
är en viktig grej i vår verksamhet att visa upp oss och vår fina sport för allmän-
heten. Så det är bara att hoppas att vi får fina vädret varje dag, allt blir så mycket 
lättare när inte vädret är bekymret. Alltså klockan åtta söndagar. Glöm inte kopp-
la med telefon ifall någon ringer och frågar. Även vid dåligt väder måste någon 
passa telefon.

Här kommer det något som bör besvaras innan våren står och bankar för dör-
ren

1 Är era cert giltiga, Hur länge?
2 Har ni rätt e-postadress i medlemslistan?
3 Har ni rätt telefonnummer i medlemslistan?
    Markus Larsson och Björn Nilsson vet.
4 Valt paket betalt senast 15 april till segels konto.
5 Någon speciell utbildning, se kurser på Ålleberg.
6 Kan ni hantera TAGG och LARM om det behövs?
7 Hittar ni i hemsida och Webblog? Behöver ni inloggning?
8 Läs sikta högre på segels hemsida + hur är ditt flygtrim.

Vi behöver väl ett uppstartsmöte för ha koll på alla skrivna och oskrivna reler. 
Se datum på framsidan Då hoppas jag att så många som möjligt ställer upp för 
att få information. Kanske komma med nya idéer, förslag hur vi kan träffas och 
flyga t.ex.

Bygglokalen har haft många objekt inne under vintern. Visserligen återstår en 
hel del men det finns nog en del att flyga på när det våras. Har ni inte varit där så 
kom gärna in om inte så bara för att lära. Nästa vinter är det samma visa plocka 
isär, årstillsyn, montera och flyga. 

Under vintern har några gjort ett nytt försök att visa Transportstyrelsen att vi 
kan bygga vagnar. Tidigare har vi byggt två släp som är godkända, och nu den 
tredje som efter flera turer och nya krav så har vi lyckats. Sista släpet till ARCUS 
kostade 150000 och de som vi byggt tidigare runt 20000. Vet inte om det behövs 
någon vagn på ett tag men lite har vi sparat på vår egentillverkning.

TAGE
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Brandflyg och 
utbildning

Vi kommer även i år utföra brandflyg 
åt Myndigheten för Samhällsskydd och 
Beredskap(MSB) via Frivilliga Flyg-
kåren. Falbygdens flygklubb kommer 
att ha jour var fjärde vecka i sommar 
med början av maj ev. april fram till 
mitten av september. 

Vi är i behov av piloter samt spanare 
och räknar med att ni som flög 2016 
även kan ställa upp under 2017. Spana-
re behövs det också och här är det inget 
krav att du skall ha flygcertifikat utan 
alla över 18 år kan delta.  Det krävs att 
samtliga som flyger samt spanare är 
medlemmar i Frivilliga Flygkåren. För 
dig som vill vara spanare och inte har 
PPL certifikat betalar motorsektionen 
ditt medlemskap till Frivilla flygkå-
ren. Alla anmäler sitt intresse till Peter 
Karlsson ordförande i motorsektionen.

Utbildning för brandflyg kommer att 
genomföras nu under mars och april 
månad. Utbildningen handlar om att 
sköta och kommunicera med Rakel 
samt att leda brandbil till brandplats.  
Utbildningspassen tar även upp och 
tränar på att använda TBOS samt att 
fotografera bränder.

NY RADIOFREKVENS 
123,350MHz

Vi har begärt att få byta radiofrek-
vens ifrån nuvarande som även an-
vänds av Vårgårda flygplats och vilket 
har lett till en del missförstånd i luften 
och på marken.

Post & Telestyrelsen har beslutat att 
vi byter till 123,350MHz frekvensen 
har använts av Säve flygplats tidigare. 
Vi avser byta den 30 mars 2017 till nya 
frekvensen 123,350MHz
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Nytt bränsle UL91 samt köp 
av tankanläggningen

Vi har nu gått över till UL91 som 
flygbränsle vilket betyder att samt-
liga klubbens flygplan kan tankas och 
flygas med detta.  Vi har nu följande 
bränsle UL91, 100LL samt diesel. Säl-
jer du bensin till besökande flygplan 
så är det betalning med kreditkort som 
gäller. Kreditkortsläsare finns på konto-
ret.

Huvudstyrelsen har beslutat att köpa 
hela tankanläggningen ifrån Vifast den 
nuvarande ägaren. Detta gör att vi har 
hel kontroll över anläggningen och 
dess skötsel.

Två besök av DC3:an 
Daisy i Falköping 2017

Nu har programkommittén hos fly-
gande veteranerna bestämt att besöka 
Falköping vid två tillfällen 2017. För-
sta besöket blir under EAA-träffen 
lördagen den 3 juni. Deras andra besök 
blir vid bilutställningen under Nasco-
dagen lördagen den 29 juli.  Vi räknar 
med att det blir tillfälle till rundtur över 
Falbygden vi dessa besök. Anmälan 
skall göras på De flygande veteraner-
nas hemsida 

Ny rediofrekvens 123,350 MHz från och med den 30/3. 
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Städlistan
V16 Moschinius, Freddy
V17 Müller, Piotr
V18 Norberg, Daniel
V19 Offerman, Erik
V20 Persson, Viktor
V21 Ryberg, Thomas
V22 Strömberg, Fredrik
V23 Strömberg, Lennart
V24 Sundequist, Roland
V25 Torsein, Tomas
V26 Trygg, Anders
V27 Wilsson, Olle
V28 Åkesson, Tage
V29 Öberg, Frans
V30 Örnvinge, Bo
V31 Österlindh, Henric

 Lite av varje ifrån ordförande.
De första tranorna har anlänt till 

Hornborgasjön ett säkert vårtecken 
och lika säkert som att våra flygplan 
genomgår årstillsyn vilket borde vara 
klart till första flygdagarna.  Jag är sä-
ker på att vi kommer få ett händelserikt 
år på Flygplatsen med mycket akti-
viteter såväl på marken som i luften. 
Det mycket lyckas beror på allt arbete 
ni medlemmar ställer upp med för att 
hålla våra fina byggnader samt den fly-
gande flottan i ett gott skick. Ser fram 
emot en vår med mycket skolflyg i luf-
ten både för segel och UL.

Vill passa på att påminna alla om 
städdagen i april, möt upp mangrant.  

Lite oro har Falköpings kommuns ar-
bete med översiktsplan 2017-2030 ska-
pat. Falköpings Flygplats har utsetts till 
utredningsområde. Nu tror jag inte att 
det kommer att gå så illa för oss att det 
beslutas om bostäder inom området vil-
ket skulle vara förödande för både Fal-
bygdens flygklubb samt Segelflyget på 
Ålleberg.   Flygklubben har skickat in 
beskrivning av nuvarande verksamhet 
samt också framtida möjliga utveck-
lingsmöjligheter för flyget. Falköpings 
kommunfullmäktige tar beslut i frågan 
i oktober/november 2017.

Intressant är nu att EASA den euro-
peiska flygmyndigheten tagit beslut om 
att en-motoriga flygplan får användas 
i kommersiell trafik dag o natt. Regel-
verket träder ikraft 1 Mars och detta 
ger ökade möjligheter för taxiflyg mm.

Flyg säkert och stanna på marken om 
du känner dig osäker på något

JAN ARONSSON
Ordförande Falbygdens Flygklubb
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PRESENTKORTSFLYGNINGAR 2017
7 maj  14 maj  21 maj
Lärare: Conny Johansson Lärare: Piotr Müller Lärare:  Thomas Ryberg
Vinschare:  Sune Johansson Vinschare: Viktor Johansson Vinschare: Tomas Boström
V-Ledare: Arvid Fransson V-Ledare: Alexander Andersson V-Ledare: Peter Fransson

28 maj  4 juni   11 juni
Lärare: Erik Offerman Lärare: Piotr Müller Lärare:  Tomas Torsein
Vinschare:  Henric Österlindh Vinschare: Clemes Brunstedt Vinschare: K-G Karlsson
V-Ledare: Jonathan Hansson V-Ledare: Gustaf Forsberg V-Ledare: Viktor Persson

18 juni  25 juni   2 juli
Lärare: Peter Berntsson Lärare: Tage Åkesson Lärare:  Ingemar Gustafsson
Vinschare:  Tomas Boström Vinschare: Jens Andersson Vinschare: Anders Ljungberg
V-Ledare: Roland Glans V-Ledare: Jonathan Hansson V-Ledare: Fredrik Strömberg

9 juli  16 juli   23 juli
Lärare: Bo Örnvinge Lärare: Peter Berntsson Lärare:  Roland Sundequist
Vinschare:  Lars Hansson Vinschare: Tomas Boström Vinschare: Henric Österlindh
V-Ledare: Jens L Andersson V-Ledare: Alexander Andersson V-Ledare: Peter Fransson

30 juli  6 augusti   13 augusti
Lärare: Bengt Aronsson Lärare: Ingemar Gustafsson Lärare:  Bo Örnvinge
Vinschare:  Sune Johansson Vinschare: Jens Andersson Vinschare: Anders Ljungberg
V-Ledare: Johannes Hansson V-Ledare: Freddy Moschinius V-Ledare: Roland Glans

20 augusti  27 augusti   3 september
Lärare: Roland Sundequist Lärare: Piotr Müller Lärare:  Conny Johansson
Vinschare:  Lars Hansson Vinschare: K-G Karlsson Vinschare: Tage Åkersson
V-Ledare: Johannes Hansson V-Ledare: Leif Lindelöw V-Ledare: Fredrik Strömberg

10 september 17 september 24 september
Lärare: Tomas Torsein Lärare: Thomas Ryberg Lärare:  Erik Offerman
Vinschare:  Bengt Aronsson Vinschare: Clemes Brunstedt Vinschare: Viktor Johansson
V-Ledare: Viktor Persson V-Ledare: Gustav Forsberg V-Ledare: Jens L Andersson

Personal på plats 08.00
Resurser: Vinsch Björn Nilsson, Thomas Mattsson
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Lite från Motors horisont.
Nu är årsmötet för motorsektionen avklarat, ett trivsamt möte med avstamp inför 
säsongen. Att nämna från årsmötet är att SE-VUT flyger för fullt med skolning-
en, att avionik uppgraderingen på SE-KHY fungerar bra och att styrelsens tankar 
finns om att fräscha upp interiören.

Vi har många roliga saker att se fram emot som ni kan läsa om på lite olika håll 
i bladet. Första veckan i juni kommer klubben att för tredje gången stå värd för 
EAA Sveriges årliga fly in. Jättekul! Denna helg, 2-4 juni, kommer att innebära 
såväl glädje, kamratskap som arbete på klubben. Förhoppningsvis kommer hel-
gen att inbringa några kronor till klubben och många nyfikna Skaraborgare som 
vill börja flyga. Vi ses! Mer info kommer komma på hemsidan och via mail på 
My Weblog.

Jag vill passa på att påminna om att det finns möjlighet att betala ett fast pris på 
både KHY som VUT för 2017, 1500 kr per plan så erhålls ett rabatterat timpris.

Cessna 172 SE-KHY 1200kr/tim med inbetald fast avgift om 1500kr blir tim-
priset 1080kr

Ikarus SE-VUT 745kr/tim med inbetald fast avgift om 1500kr blir timpriset 
625kr.

HÄLSNINGAR PETER

Ny rediofrekvens 123,350 MHz från och med den 30/3. 
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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 0515-193 10, 0702-52 07 47

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


