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SOMMARENS AKTIVITETER
Årets flygtidsuttag på segelflygplanen verkar bli något mindre än förra året. I år har
det varit mulet, regnat eller framförallt blåst, men när det väl blivit skapligt väder så
har vi flugit ganska duktigt.
Tills i början av september har vi segelflugit cirka 150 timmar, vilket är ungefär
10 timmar mindre än förra året. Till detta kommer att vi flugit drygt 50 timmar med
motorseglaren.

4 medlemmar har deltagit i SweDaNor-kursen TMG vidareutveckling på Ålleberg med vårt
flygplan UAB.
Årets Segelflygets Dag gynnades inte av något bra väder. Dagen började med regn och
låga moln, men det bättrade sig lite under eftermiddagen så vi kunde göra 10 starter i
ganska hård blåst och en och annan regnskur.
Förutom våra egna aktiviteter hade modellflygarna sin numera återkommande
Jetflygträff i början av juli. Vidare arrangerades Karlskoga Motorvecka och ”KGA
Fastest” (dragracing) på flygfältet. Som plåster på såren fick vi stå för parkeringarna
under motorveckan samt sälja glass och dricka vid dragracingen vilket inbringade
cirka 7000 kr till Segelflygklubben.

LANDNINGSTÄVLING Söndag 24/9 kl 1000
Söndagen den 24/9, med lördagen 30/9 som reservdag, kommer vi att avgöra vem
som är bäst i segelflyglandning. Vi samlas på flygfältet kl 1000 för lottning av
startordning. Eventuella eftersläntrare är välkomna fram till dess att finalstarterna
påbörjats. Alla deltagare gör en start och de tre bästa gör sedan ytterligare en start för
att göra upp om tätplaceringarna.
Landningsområdet är 250x30 m och sättningpunkten (landningsmärket) ligger 100 m
in på området. Det gäller alltså att sätta sig så nära märket som möjligt och stanna
med hela flygplanet inom landningsområdet.
Kravet för att få ställa upp är C-diplom och det är tillåtet att ta med lärare.

FLYGPLANSDEMONTERING Söndag 15/10
Söndagen 15/10 kl 1030 samlas vi på flygfältet för att demontera segelflygplanen och
förbereda lokalerna inför vintern.

BYGGLOKALEN
Tisdagen den 17 oktober drar vi igång verksamheten. Sedan träffas vi där tisdagar
och torsdagar 1815 till ca 2100.
Din närvaro behövs alltså för att vi skall klara av att underhålla våra segelflygplan.
Förutom den rundliga ersättningen bjuder klubben på kaffe med tilltugg.
Ersättningen är för närvarande 0,5 %/arbetad timme, dock max 15 %, på
segelflygtimpriset nästkommande sommar.
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DRAGRACING PÅ FLYGFÄLTET 23/9
Den 23 september är det dragracing, KGA Fastest, på flygfältet och således kan vi inte
flyga den dagen.

SE-TAZ SÅLD
Nu har vi vinkat farväl till en gammal trotjänare - SE-TAZ. Flygplanet är byggt 1962
och kom till Karlskoga 1982. Många är vi som gjort våra första starter i detta plan. Nu
är flygplanet sålt och har påbörjat sin långa resa till Olumé i Chile. Där hoppas vi att
våra gamla pärla får uppleva många fina flygningar i Anderna!

BILDKALENDER 2018
Även till nästa år kommer vi att försöka göra en egen bildkalender. Därför efterlyser vi
bilder med lokal anknytning som kan användas till kalendern. Bidrag kan lämnas till
Lars Eliasson snarast.

BILLINGEHUSKONFERENSEN
Årets ”Billingehuskonferens” kommer i år att förläggas till Skövde 17-19/11.
Är du intresserad av att följa med, kontakta Lars Eliasson (070-5652715) eller
prata ihop er några stycken och åk dit på egen hand.
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