Protokoll fört vid skalariksdag 21-22/10-2017
1) Lars Helmbro har lämnat in förslag till CIAM om förändringar i Sporting Code.
Utgående text i regelverket skall stå kvar och överstrykas.
Lennart Ekdahl tas med i den internationella domarlistan.
2) Intresseanmälan för deltagande på Skala VM 2018 i Schweiz.
F4C: Stefan Olsson, Ulf Jörnheim och Börje Sebring F4H: Alexander Olsson, Mats Nilsson,
Otto Svensson
3) Regeltolkningsfråga från Otto angående användande av ARF-flygplan i klasserna F4C/F4H.
Det är tillåtet att deltaga i båda klasserna med en ARF men det medför stora avdrag i den
statiska bedömningen.
4) Vi kommer att fortsätta använda uträkningsprogrammet i Excel även i fortsättningen dock
skall den skickas ut till arrangörerna i en tidigare version typ 2007.
5) Genomgång av årets tävlingssäsong:
Jarlsberg, Norge - 3 tävlande från Sverige i klassen F4C med goda placeringar. Trevlig tävling
med gemytlig stämning.
Halmstad -SM deltävling 1- Tävlingen regnade och blåste bokstavligen bort. Ingen flygning i
klasserna F4C/F4H mao inget resultat i dessa klasser. En flygomgång genomfördes dock i
klassen Fly only.
Helsingborg -NM och öppen internationell tävling. Lyckad tävling och ett bra arrangemang.
Många deltagare med 96 st flygningar på en helg. Trevlig bankett på lördagskvällen.
Simmelsberga- SM deltävling 2- En tävling med bra väder. Den statiska bedömningen i F4H
tog för lång tid. Strul med lösa domarblanketter, pärmar skall användas till alla blanketter i
framtiden.
6) Preliminär tävlingskalender Skala 2018
19-20/5 Jarlsberg
9-10/6 SM deltävling 1 i Simmelsberga
5-14/7 Skala-VM i Schweiz
11-12/8 alt. 18-19/8 SM deltävling 2 i Brännebrona
1-2/9 SM deltävling 3 i Halmstad

7) Domarkurs i mars månad med betoning statisk bedömning.
Plats preliminärt Aeroseum, Göteborg och skall vara 1 dagars.
8) Vi deltar med skalautställning på Aeroseum den 24-25/3-2018
9) Önskemål finns om marknadsföring och information om skalaflyg. Lars kollar med Bo
Olofsson om han kan hjälpa till med en informationsfolder.
10) Genomgång av Pål Anthonisen angående VM 2020 på Jarlsberg. Det är nu klart att de fått
arrangemanget.

Mötet hölls på Ålleberg och vi var 14 deltagare.
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