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SOMMARENS AKTIVITETER
Årets flygtidsuttag på segelflygplanen verkar bli ganska mycket bättre än förra året.
Tills i början av september har vi segelflugit cirka 200 timmar, vilket är ungefär
50 timmar mer än förra året.
Dessvärre har verksamheten med motorseglaren inte varit så lyckosam eftersom
motorn gick sönder tidigt på säsongen efter bara cirka 10 timmars flygning. Reparation
pågår så vi hoppas att den blir flygbar under hösten.
Årets Segelflygets Dag startade lite gråmulen men vädret vid flygfältet bättrade sig
snabbt och förhindrade ingen flygning. Dock regnade det en del runt om, inte så långt
bort. Det lite osäkra vädret och många andra aktiviteter runt om kanske gjorde att vi
fick ovanligt lite besökare så det blev bara 5 provstarter.
Förutom våra egna aktiviteter i sommar hade modellflygarna sin numera
återkommande Jetflygträff i början av juli. Vidare arrangerades Skogsmässan,
Karlskoga Motorvecka samt två evenemang med dragracing (Gasoline Street Week och
KGA Fastest) på flygfältet då det inte var möjligt för oss att flyga. Som plåster på
såren fick vi stå för parkeringarna under skogsmässan och motorveckan samt sälja
glass och dricka vid dragracingen. Detta inbringade drygt 30000 kr till
Segelflygklubben.

LANDNINGSTÄVLING Lördag 22/9 kl 1000
Lördagen den 22/9, med söndagen 23/9 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 14/10
Söndagen 14/10 kl 1030 samlas vi på flygfältet för att demontera segelflygplanen och
förbereda lokalerna inför vintern.

BYGGLOKALEN
Tisdagen den 16 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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BILDKALENDER 2019
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.

NY TELEFON I KLUBBSTUGAN
Eftersom de fasta kostnaderna för vårt gamla telefonabonnemang hade ökat markant
på senare tid har vi skaffat ett nytt abonnemang. Det nya abonnemanget bygger på en
ny bordstelefon med ett mobilabonnemang som fortfarande har vårt gamla nummer
kvar (0586-32555). Det nya abonnemanget har mycket lägre fasta kostnader men det
kostar ganska mycket att ringa med det. Erfarenhetsmässigt så rings det inte så
mycket från klubbstugan och det är givetvis tillåtet att ringa ”tjänstesamtal”, men om
du har egen mobil där det inte kostar något extra att ringa så använd gärna den.
Ringer du privata samtal så ska du betala för dig som tidigare (priset står på
telefonen).

BILLINGEHUSKONFERENSEN
Årets ”Billingehuskonferens” kommer i år att förläggas till Skövde 16-18/11.
Är du intresserad av att följa med, kontakta Lars Eliasson (070-5652715) eller
prata ihop er några stycken och åk dit på egen hand.

Karlskoga Segelflygklubb

Hangarvägen 3B,

691 35 Karlskoga

Bankgiro 5943-9257
www.karlskogasfk.se
E-post: kontakt@karlskogasfk.se

2

