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Rapporter/Resultat
Rapport Egon Ny:
Eslövs Unga Vingar
EUV arrangerade Ungdomsflyg på flygdagen 2017-07-01. Totalt 76
deltagare varav 6 ledare deltog i arrangemanget. 13 nya medlemmar
tillfördes till föreningen i anledning av arrangemanget.
Segel
Ljungbyheds FK
Segelflygsektionen genomförde 2017-07-20 för andra året i rad projektet
Unga Piloter. 5 pojkar och 5 flickor huvudsakligen rekryterade från LTH i
Lund fick under en en teoretisk information om segelflyg och om hur
utbildningen går till. Därefter fick var och en prova på en segelflygstart
med lärare och praktiskt känna på hur det är att flyga ett segelflygplan
Rapport Thomas Björk:
Fallskärm
SM i precision genomfördes på SFK den 14-15/7. 15 individuella
deltagare och 5 lag. Michael Alpfors på 5:e plats individuell precision och
Skånes Bästa på 4:e plats i lagprecision.
Parallellt med SM avhölls DM i frifallsgrenar.
Tävlande skåningar:
– Kwansta Kwattro, SFK, landslag i grenen VFS-4, knep hem ett
överlägset guld på SM i Västerås. Laget tog vidare hem bronset till
Sverige på EM i Saarlouis där de även tävlade i världscupen.
– Kwansta Synchro, SFK, FS-4 AA, vann klassen på SM i Västerås
(dock ingen SM-status p.g.a för få klubbar representerade).
– Cumulunimbus, SFK, FS-4 AA, kom tvåa i klassen på SM i Västerås
(dock ingen SM-status p.g.a för få klubbar representerade).
– Daniel Eftodi, SYD, speed, tog hem bronset i grenen.
– Hooman Ahoori, SYD, tävlade för FK Aros lag C4 som tog hem
silvermedaljen i FS-4 öppna klassen.
För övrigt:
– Elev- och tandemutbildningar fortlöper i båda klubbarna.
– SYD har skaffat nytt större flygplan, C-208.
Rapport Lars Strågen:
Modell
Modellflyg skala har under sommaren haft så långt två tävlingar en på
Simmelsberga och en i Halmstad på Hökaklubben. Den i Halmstad
ställdes in pga. dåligt väder och resultat från Simmelsberga har jag inte
fått. Dessutom genomfördes en Skandinavien Baltic Masters på
Helsingborgs modellflygfält i samarbete med NLF och Helsingborgs
Flygklubb och Helsingborgs Modellflygklubb, detta blev en riktig succé.
Tävlingen var redan efter 14 dagar övertecknad med 39 st. anmälningar
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utav dessa kom sedan 28 tävlande + att 3 st. tävlade i båda klasserna
F4C och F4H.
det genomfördes DM i båda klasserna och guld delades ut till Börje
Sebring F4c och Mats Nilsson F4h. Stefan Olsson Uddevalla vann F4C
och blev Scale Master Champion Janusz Malarski Polen blev tvåa, Bert
van Eijk Holland blev trea. Mats Nilsson Kristianstad blev Scale Master
Champion i F4h. Janusz Malarski blev tvåa även här och Alexander
Olsson Uddevalla blev trea.
Det flögs närmare 100 starter under dessa dagar.
Jag Lars Strågen hade nöjet att få delta som flygdomare från Sverige
och Kjell-Åke Elofsson från Tibro bedömde Static. Rolf Pålsson var
utsedd till Jury ansvarig.
Lördagskvällen användes till prisutdelning inmundigande av två helstekta
grisar och prisutdelning. Totalt var vi 84 personer som deltog i detta
samkväm. Tävlingen var mycket lyckad och alla hoppas på en ny 2019.
Rapport Anders Hellsen:
Modell
Helgen, 26-27/8, hölls svenska mästerskapen i linflyg på cirklarna i
Johannisbergs flygplats i Västerås.
Under strålande solsken och bra vindar var vi 10 man som gjorde upp i
klassen F2B, stunt. Linstyrd aerobatic. På fredagen var det frinträning
och alla fick flyga och känna på luften. Lördagen bjöd på 2 omgångar, en
på gräscirkel och en på asfalt. Efter första omgången låg Staffan
Ekstrand, Trelleborgs MFK, på 1a plats, Anders Hellsen, MFK Snobben,
5a och Lars Roos, Trelleborgs MFK, 6a.
Till omgång 2 bytte Anders linor, till längre, för att få ner flygfarten en
aning. I princip samtliga deltagare bättrade på resultatet och ställningen
var oförändrad.
På lördagskvällen var det sedvanlig bankett, på Västerås Mälarcamping.
Söndagen bjöd på lika bra väder som lördagen. Vinden hade ändrat lite
riktning och kom nu lite över en skogsdunge. Lite gropigare, men inget
att reflektera över. Samtliga deltagare flög stadigt med
poängförbättringar hos nästan alla. Anders lyckades dock ta sig upp en
placering, genom en mycket bra flygning.
Resultatet då
1 Staffan Ekstrand, Trelleborgs MFK, 6469 poäng
2 Ove Andersson, Västerås MFK, 6251 poäng
3 Lennart Nord, MFK Red Baron, 6026 poäng
4 Anders Hellsen, MFK Snobben, 5968 poäng
5 Lars Roos, Trelleborgs MFK, 5676 poäng
Alla resultat kommer finnas på www.slis.org och www.linflyg.se
Skåne har inga representanter i dom andra klasserna.
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SM är även uttagning till landslaget till VM nästan år.
Som parentes kan nämnas att Ove och Lennart troligen inte kommer
delta i landslaget. Ove pga. ålder och Lennart för att han kommer flyga
F2D combat. Detta gör i teorin att Staffan, Anders och Lars utgör
landslaget till CM i Länders, Frankrike, 2018. Inget av detta är fastställt
än.
Bo Olsson:
Slut på rapporterna.
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