
Skalariksdag på Ålleberg 

8 – 9 oktober 2016 

12 st skalaentusiaster ha hörsammat kallelsen att komma till Ållebergs anläggning. 

Ordföranden Lars Helmbro öppnar mötet med att hälsa oss välkomna. 

Bernt Glada berättade om uppdateringen av det gamla tävlingsprogrammet som vi har 

använt under många år. Det har tillkommit normalisering i uträkningarna och Bernt har lagt 

många timmar för fixa till detta.   

CIAM domare vilka representerar Sverige. Kjell Åke Elofsson, Lars Helmbro, Bengt Lindgren, 

Börje Sebring, Rolf Pålsson, Lars Strågen.  

Tävlingsblankett från Fai. Under 2016 har vi  använt FAIs blankett där vi gjort om blanketten 

som börjat på rad 5 för att spara tid och få en bättre bedömning. Denna ordning var tänkt 

även för 2017. Efter div. diskussion så bestämdes att vi återgår till den gamla ordningen på 

blanketten. Det blir i stället fritt för sittande domare att börja var man vill på blanketten. 

Viktigt är blanketten är ifylld i rätt ordning då den överlämnas till sekretariatet, allt för att 

undvika fel vid inmatning. 

Nya popskalan. Börje Sebring, Lennart Henriksson och Jan Lilja, lade fram ett förslag på en 

enklare form av tävling. Tanken var att man skulle kunna deltaga med vilken flygmaskin som 

helst, bara man kunde dokumentera den med enkla bilder. Den statiska bedömningen var 

betydligt enklare. Den allmänna meningen var att vi skulle behålla den från något år tillbaka 

införda ”fly only”. 

Marknadsföring av skalaflyg Ulf Jörnheim framförde önskemål om att intensifiera den 

personliga kontakten med modellflygare på meetings och träffar om förträffligheten med 

skalaflyg. Vi måste visa att vi finns till. Vi måste se till att sända in reportage från våra 

tävlingar till Modellflygnytt. 

Ulf skall ordna en folder att dela ut på arrangemang under kommande år. Han skulle också 

peppa flygarna i sin region att börja skalaflyga. Börje Sebring, skall försöka göra samma i vår 

region! 

För att göra våra tävlingar mer intressanta för eventuella åskådare så bör vi göra någon form 

av skylt att ställa vid våra flygmaskiner med data över modellen. Dessa underlag skall även 

kunna läsas upp av eventuell speakers. 

Årets tävlingssäsong för skalaflyg. Två tävlingar var utlysta, RFK Gripen, och Hökaklubben. 

Tävlingarna på RFK Gripen och Hökaklubben var de som kunde genomföras trots hårt väder. 

Det kom upp en diskussion om samma domare skall döma F4C och F4H i statisk dedömning. 

Det är svårt för domaren att ändra tankesättet mellan klasserna. Under 2017 kommer 

domarna skifta plats från statisk till flygmoment. 

Startavgiften måste lyftas så att arrangemangets kostnader kommer att täckas. Förslag finns 

på att höja avgiften från 300:- till 450:-kr. 



Skriv en sammanställning av årets tävlingar och sänd in till modellflygnytt med bilder på 

tävlande maskiner. Lennart Ekdahl tog på sig att skriva en artikel.  

En folder efterlyses som kan överlämnas till besökande. Det är lämpligt att göra foldern 

allmän så att den fungerar till alla skalatävlingar. Ulf jörnheim ordnar denna. 

Kjell-Åke Elofsson besökte oss, och redogjorde för årets VM i Rumänien. Han satt som 

statisk domare där. Tävlingens organisation kan sammanfattas kort, total katastrof. Inte ens 

en deltagarlista fanns tillgänglig. 

Gyro eller inte Gyro. Det blev en livlig diskussion om användningen av gyro i våra modeller. 

Det hela mynnade ut i att vi ka inte göra något åt det. Vi kommer att få vänja oss vid att 

tekniken finns. I framtiden så kommer det bli omöjligt att kontrollera alla deltagares 

maskiner om de har otillåtna hjälpmedel. Norrmännen med Pål i spetsen skall göra en 

skivelse till CIAM där vi Svenskar skall haka på med, att gyro skall förbjudas i F4C och F4H.  

Nästa års tävlingar: RFK Gripen och Hökaklubben är intresserade av att anordna 

skalatävlingar till 2017. Det finns även intresse från Landskrona MFK på Enoch Thulins 

flygplats att anordna en skalatävling.  

Vi bestämde, att vi skall ha ett delat SM. Önskvärt är att få så många tävlingar som möjligt. 

Mötets uppfattning var att alla, eller tre tävlingar skall ingå i SM. Den sämsta tävlingen för 

respektive tävlande stryks. På detta vis har man en möjlighet att inte behöva delta i alla 

tävlingarna. Normaliseringen kan dock spela ett spratt.  

Tider: Landskrona 3-4 juni. Hökaklubben 12-13 aug. RFK Gripen 2-3 sept När detta skrivs så 

är datum preliminära.  

Önskemål om domarkurs. Det finns önskemål om domarkurs i statisk bedömning. GS ordnar 

tid och plats eller delegerar ut till lämplig person att ordna tid och plats. 

Ändringar i FAIs regler. Det vore bra om gamla regeln endast ströks över med ett svart 

sträck och nya regeln skrivs inunder. Allt för att slippa sitta och leta i gamla sporting code om 

hur regeln såg ut tidigare. 

Bedömning av modells ”nosning” vid landning. Efter kontroll i sporting code så framgick det 

att man gör ett avdrag på 2 poäng vid ”nosning”. 

Originality. Vi diskuterade betydelsen i F4H. Det har betydelse vem som har konstruerat 

modellen. Det står i reglerna men många viste inte om detta. 

Flodas ritningar söker en förvaringsplats. Flera tusen ritningar finns och är katalogiserade. 

Vi fann ingen bra förvaltare.  

Lars Helmbro tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

 

Vid protokollet       

Jan Lilja 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


