
 

Skalariksdag 20-21/10 2018 
 

1. Mötets öppnande.  

Mötet öppnades av Lars Helmbro som hälsade alla välkomna. 

2.  Mötets behöriga utlysning 

Mötets behöriga utlysning godkändes. 

3. Val av sekreterare för mötet 

Till sekreterare valdes Otto Svensson. 

4. Val av justeringsmän tillika rösträknare.  

Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Börje Sebring och Christer 

Persson. 

5. Genomgång ekonomi skalagrenen 2018. 

Ekonomiskt protokoll gicks igenom(se bilaga 1). Under 2018 hade 

18st licenser betalats in till SMFF. Ca 40 000 kr hade gått till VM i 

Schweiz vilket gjorde att vi har 8531 kr till 2019. Diskussion uppstod 

om vi måste åka på elit-mötet på Bosön för att kunna få mer hjälp 

med pengar från flygsportförbundet för framtida satsningar. 

 

 



6. Reseersättning. 

Reseräkningen för deltagande i VM gicks igenom, alla kostnader 

skulle skrivas ner även startavgift och camping mm för att få en 

uppfattning vad ett VM kostar. Detta medför inte att det är den 

slutsumman som betalas ut till varje deltagare. Reseräkningen skall 

skickas till Conny Ulvestaf. 

7. Genomgång av årets nationella tävlingar. 

Det började med en tävling på Gripen där vi var 6st startande. Det 

delades upp så att vi flög ena dagen och hade statisk bedömning 

nästa. Detta funkade bra men var kanske inte lika kul för besökare 

under den statiska delen. Nästa tävling var planerad till Bränneborna 

men den ställdes in pga för lite intresse och svårigheter att lösa 

kansliet. En tanke var att det kanske placerats för nära VM.  

Nästa tävling var på Höka-klubben där vi var 9 st startande. 

Diskussion uppstod under tävlingen hur poängen skulle räknas 

samman i SM pga den inställda tävlingen. Det blev även problem vid 

sekretariatet vid uträkning av resultatet. Lars Strågen erbjöd sig att 

skänka en dator som kunde vandra mellan tävlingarna så att samma 

program används överallt. Lars skall kolla med Niclas Olsson om han 

kunde hjälpa till att fixa datorn innan tävling-säsongens start 2019.   

8. Rapport från VM Schweiz. 

Deltagarna tyckte att det var ett väl arrangerat evenemang. Mycket av 

diskussionen var om det fina poängsystem som användes, som 



visade poäng på flygningen på en gång så publik lättare kunde följa 

med, som tyvärr ägs av Schweiz och kommer inte att följa med till 

andra länder. Pål Linden tog även upp att hans uppfattning av de 

svenska flygarna var att vi inte utnyttjade hela luftrummet när vi flög 

och kunde tjäna på att dra ut det lite mer när plats finns. Det gör att 

planet uppfattas som mer fullsize än ett modellplan. Även val av 

domarkåren diskuterades. 

Kjell-Åke hade också tagit med sig vissa observationer som statiskt 

domare på VM. Bland dessa var bland annat rätten att kontrollera 

undersida av planet. Tyvärr verkar det utvecklas olika 

“bedömningskulturer” i olika länder som blir till diskussioner som tar 

tid vid tävlingarna. 

9. Info från F4 Subcommittee. 

Regler för dokumentation kommer gå tillbaka till tidigare regler. Ny 

regler är bland annat en regel angående flygspinnern skall 

presenteras vid statisk bedömning samt att ljud-bedömningen 

försvinner och att man ersätter den med flight presentation istället. 

10. Förslag till regeländringar F4. 

Diskussion angående originality poängen och dess k faktor samt hur 

den bör bedömas. Även normaliseringen togs upp om hur den kan 

ändra i resultatlistorna beroende på när den bäste haft sina bästa 

rundor. Troligtvis kommer det ändras lite på k-faktorerna. 

 



11. Förslag till internationella domare 

Bo Olofsson skall tas bort från listan. Lennart Ekdahl har inte kommit 

med än trots beslutet förra året om att han skulle med, Lars Helmbro 

skulle kolla upp detta närmaste veckan vad som hänt. I övrigt inga 

förändringar. 

12. Elitmöte för GS. Hur fungerar kontakten med förbundet 

Lars har haft problem med att få sin GS mail att fungera vilket han 

skall fixa till inom närmaste veckan. Intresse finns för elit-mötet så 

Lars skall kolla upp mer på detta 

13.  Domarbrist?  

Börje tog upp vilka domare som finns och att den senaste tiden har 

även tävlande fått ställa upp som domare. Det diskuterades hur det 

skall lösas framöver och att kanske det låga antalet deltagare spelar 

in. Man kanske först måste få upp deltagarantalet innan bristen på 

domare löses. 

 

14. SM. Delat?  

Det bestämdes att 2019 skall SM vara en tävling. 

 

15. Tävlingskalender 2019  



 Preliminär tävlingskalender för 2019 är följande: 

24-26/5 Jarlsberg 

29-30/6 UT1  Halmstad 

8-11/8 NM Scandinavian Baltic Scale Masters 

31-1/9 SM UT2  Simmelsberga 

 

Lag till NM: 

F4C: Ulf,Stefan,Börje  

Reserv: Lars Strågen 

F4H: Mats,Otto,Tommy 

Reserv: Ulf,Niclas 

 

16.  Deltagande på utställningar?  

Förra året var vi med på aeroseum och vi kom fram till att det vore 

bra att fortsätta med detta. Lars Helmbro skall ta tag och hålla i 

detta. 

Lars Strågen skulle kolla upp lite angående artiklar i tidningar kunde 

hjälpa till att öka intresset för vad vi gör. 

 



17.     Övrigt  

Mats tog upp hur anmälan till NM skulle skötas och det är GS som 

skall fixa med allt detta. 

Lars Strågen frågade varför inte dagordningen innehöll punkten val av 

GS som han bad om och att det skulle vara en GS istället för tre. Det 

blev en diskussion angående detta och det framkom att det inte varit 

tre GS utan att det är Lars Helmbro som är GS och Stefan och Börje 

är medhjälpare till GS. Frågan om varför val av GS inte fanns med 

besvarades inte.  

Lars Helmbro ansvarar för att det kommer in en text till SMFF:s Klubb 

Ledarpärm om vad skalaflyg är, möjligtvis skall där även läggas in en 

rörlig bild på skalas hemsida på SMFF. 

 

Pål tog upp vikten av att ha en logga för info som kan förknippas med 

Skalaflyg Sverige samt att man möjligtvis kan få det upptryckt på 

tröjor och liknande för att få en mer gruppkänsla av oss som deltar. 

Det skulle kollas om vi på något sätt kunde använda oss av J21:an vi 

nu har på hemsidan. 

18.  Mötets avslutning.  

Mötet avslutades och alla önskades en trevlig resa hem. 

 

 



 

Deltagare: 

Otto Svensson , Christer Persson , Börje Sebring , Lars Helmbro , 

Stefan Olsson , Alexander Olsson , Mats Nilsson , Anders Brant , Lars 

Strågen , Pål Linden Anthonisen ,  Lennart Ekdahl , Bo Olofsson , 

Kjell-Åke Elofson. 

 

 

Otto Svensson, sekreterare 

 

 

Börje Sebring Justerare                                  Christer Persson Justerare 

 


