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t. Mötets öppnande.

Lars Helmbro öppnade mötet och hälsade alla 17 deltagare välkomna.
Alexander Olsson. Stefan Olsson. Mats Nilsson. Börje Sebring. Lars Strågen. Lars Helmbro.

Terje Löberg. OttoSvensson. Ulf Jörnheim. Christian Möller. Sivert Björk. Kjell-Âke

Elofsson. Pål Antonisen. Bo Olofsson. Niklas Olsson. Bengt Lindgren. Magnus Dehlin.

2. Redogörelse för dagens och morgondagens förnödenheter.
Stefan Olsson redogjorde för dagarnas aktivitet och kostnader.

övernattning 250 Kr. Mat 185 Kr. Lokalhyra 900 Kr

3. Val av ordförande för mötet
Lars Helmbro.

4. Val av sekreterare för mötet
Börje Sebring.

5. Val av justeringsmän tillika rösträknare för mötet
Kjell Äke Elofsson och Sivert Björk.

6. Ekonomisk redogörelse för det gångna året

2019-01-01 Saldo vid årets början

RC-Licenser 2018

Grenfördelat belopp

lnköp skrivare + SM-plaketter

Saldo dags datum

353L:-

+4750-

+5000:-

-1435:-

20t9-to-12 +t!846.

7. Genomgång av årets tävlingar
8. a. Hökaskala

Tävlingen genomfördes på ett mycket trevligt sätt. Lite problem med

dokumenten i pärmarna. Någon form av förbättring till nästa

tävlingstillfälle är utlovad.

b. Scale Masters.

För att spara tid och hinna med att genomföra tävlingen på den tid som

anslagits har man funnit det lämpligt att inskränka på en del regler.
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En regel är tidtagning. En annan är vägning. Det fanns också vissa

problem med domarna både iflyg och statiskt. Tyvärr kan man

konstatera att Helsingborgs modellflygklubb inte ställde upp med den

mankraft som behövdes. Sammanfattningsvis är det dock en mycket

trevlig tävling som främjar skalaflyget i Norden och Europa.

c. SM. RFK Gripen

Tävlingen genomfördes i positiv anda med ett hotande oväder på

söndagen därför lyckades man att genomföra alla flygningarna på

lördagen med en fantastisk insats av domarna och de tävlande. Ett

önskemål är att delresultaten efter varje flygomgång skall presenteras så

fort som möjligt. Detta kommer att ske vid nästa tävling.

9. a. VM Jarlsberg Norge 23 juli till 1 augusti 2020

Bulletin för VM beräknas komma under december månad. Kostnad för

de tävlande 500€. Team manager 500€. Hjälpare 100€. Camping kommer

att ske på flygfältet till en kostnad av 15€/dygn. Bankett kostar 60€.

b. Bengt Lindgren informerade att FAI tävlingslicens kommer att bl¡

dyrare från den 3t/3 2020. Kostnad osäker.

c. Uttagna till landslaget F4C: Stefan Olsson. Sivert Björk. Börje Sebring

Reserv. Ulf Jörnheim

d. Uttagna till landslaget F4H: Alexander Olsson. Mats Nilsson

Anders Brandt.

Reserver. Otto Svensson. Magnus Dehlin.

e. Team manager. Kjell Äke Elofsson.

10. Kommande tävlingar 2020

Jarlsberg Norge 23/24 eller 30/3L maj 2020

RFK Gripen Simmelsberga 27/28juni 2020

Hökaskalan Halmstad SM 5/6 september 2020

1L. Hur hanterar vi tävlingarna kommande år? Det saknas domare! Hur får
vi tag i fler domare?

GS Skalagruppens förslag är att ordna en domarkurs i början av året med
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inriktning på statisk bedömning. Det har framkom att det kanske finns

möjlighet att lägga en sådan kurs på flygvapenmuseet i Linköping. När väl

plats och tid är funnen skall det publiceras i Modellflygnytt.

12. Omstart? Är det tillåtet. På vilket sätt tolkas reglerna. Sporting code

6.3.3 sid 18.

Pål förklarade hur man skall tolka regeln för omstart framförallt på ett
VM . Det skall dock inte vara till fördel för den tävlande. Flight direktorn

har det avgörande beslutet för omstart.

13. Förslag till ändrade regler F4C (bilaga 1)

Denna ändring blev inte godkänd av mötet. Däremot fann man en annan

lösning på den statiska bedömningen. Konfigurationen K faktorn ändras

från 13 t¡ll 10 på alla tre vyerna. Hantverksskicklighet Noggrannhet

ändras frän t2 t¡ll 15. Komplexiteten från 5 t¡ll 8. Skaladetaljer
komplexitet ändras från 5 t¡ll 8. Denna ändring försöker Pål få igenom till
VM ¡ Norge 2020.

14. Förslag till ändrade regler F4h (se bilaga 2)

a. Denna ändring blev inte godkänd. Därmed ingen förändring i statisk

bedömning F4H.

b. Ändring av skrivning i sporting code gällande färdigbyggda modeller.

Pål tar hand om det för ändring snarast.

c. Diskussion om ifall gyro skall vara tillåten på skalatävlingar. Mötet
önskan är att gyro inte skall få användas på skalatävlingar. Pål Antonisen

tar med sig vår önskan för vidare behandling i FAl.

15. Diskussion med domare inför flygning. Före eller efter att tiden startat.

Mötet hade inte några synpunkter i frågan . Slutlig kommentar att följa

regelverket i sporting code.

16. Val av GS 2020

Lars Helmbro blev vald.

17. Ovrigt

a. SMFF hemsida. Skalaflyg skall uppdateras.

b. Domarlistan på FAI skall uppdateras.

c. Lars Helmbro visade listan för Stora grabbars märke.



Protokoll Skalariksdag Ãlleberg 2019-10 -L2--L3

d. T¡d för nästa skalamöte tO/7L oktober 2020. Skalagruppen kollar
lämplig plats.

e. Lars Strågen berättade om den lärgrupp han arbetat med under året i

sin lokal i Helsingborg.

f. Landslaget skall ha en sammankomst under nästkommande år. Platsen

valdes t¡ll RFK Gripen där det finns möjtighet till övernattning på gården

för de som önskar. Föreslagen tid Maj månad 2020

Lars Helmbro avslutade mötet och tackade deltagarna för visat intresse.

Justeringsman

Kjell Äke Elofsso

Justeringsman

Sivert Björv t
t-_;4


