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Sveriges Modellflygförbund 
F4C/F4H Skala/POP Infoblad 

Skala Framtiden 
Inledning 
 
Året har inletts med att COVD-19 har tagit ett nytt tag om samhället och våra planer att träffas i 
Ljungby i slutet av januari månad har stoppats. Detta har fått skjutas på framtiden och är nu planerat 
till mars månad nämligen den 12-13 mars på samma plats. 
 
Det nominerade landslaget till Norge har tackat nej till att delta på VM. Detta är sorgligt men ett 
faktum reserverna är tillfrågade och svar inväntas från dessa.  
 
Hur ska vi komma vidare inom skala och den sport som vi brinner för ”framåt i tiden” och inte 
stagnera efter att ett nominerat landslag tackar nej. 
 
Omvärldsanalys och påverkan 
 
För att hitta en förklaring till det som inträffat så måste vi först titta utanför vår bubbla och 
förstå de krafter som påverkar verkligheten. Vi får börja i historiken för att förstå det 
inträffade. 
 
Under de senaste 60 åren har SMFF haft en inriktning mot att vara en tävlingsorganisation 
med inriktning på att skicka landslag och haft en särställning inom modellflyget i Sverige. 
När det sedan blev konkurrens om modellflygarna i Sverige minskade antalet medlemmar och 
följaktligen också intäkterna till verksamheten. Detta medförde minskade interna bidrag för 
att skicka landslag mm. Detta kulminerade med att medlemspriset sänktes och alla interna 
bidrag till Elit slopades. Rättvist eller ej det får andra avgöra. 
 
Nästa led i näringskedjan Svenska Flygsportförbundet har också styrt om sin verksamhet och 
sina monetära strömmar på ett sätt som inte gynnar SMFF tidigare så fick varje grenförbund 
medel från FSF som gick till att stärka verksamheten i dagsläget så får dessa endast användas 
för administration. 
 
Sammantaget har dessa förändringar inom de monetära strömmarna påverkat Skala i en 
riktning där vi endast har de medel som kommer från Licenserna och vi erhåller 75% av de 
inbetalda medlen resten går till Elit centralt. Detta är i dagsläget 300kr. Startavgiften på det 
senaste VM tävlingarna har legat på 500 euro samt tillkommande bankett. Detta medför att vi 
måste pga omvärlden tänka i 2 års cykler. De intäkter som genereras på 2 år är de vi har att 
röra oss med. Under Covid-19 har det sjunkit i intäkterna och detta påverkar hur vi kan 
spendera medlen. Rimligen bör vi inte förbruka mer än de intäkter som vi har under 2 års 
period med en viss variation. De medel som fanns från 2019 ska vi betrakta som en buffert. 
Vi kommer att behöva dessa för att investera i nya skala aktiva. 
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Värdering av individer och värdegrund 
Skala bygger på att det finns följande aktörer: Tävlande, Domare, Sekretariat och 
funktionärer. Dessa går åt för att kunna hålla tävlingar i verksamheten. För att sprida kunskap 
till de utan för denna sfär behövs det informatörer som besöker andra tillställningar som 
meetings och klubbar. Alla som håller på med skala gör det för sitt brinnande intresse av att 
hålla historien om gamla och moderna flygplan vid liv och levande för kommande och 
innevarande generationer. 
 
Varför ska vi då fundera på vad som är viktigt eller varför ska vissa av oss ska ha andra 
förmåner i den situation som vi befinner oss i. 
 
Hur ska vi värdera individen framför kollektivet och vilka konsekvenser får detta i den 
situation som vi befinner oss i just nu. 
 
Är jaget större än laget eller är laget större än jaget? Svar på frågan är enkelt jaget kan inte 
fungera utan hela laget och vilka är med i laget det är domare, det är funktionärer, det är 
informatören som åker till meetings och klubbar, det är sekretariatet som räknar resultatet. 
Alla dessa personer är nödvändiga och de erhåller i de flesta fallen nöjet att betala allt själva 
och i bästa fall får de en hamburgare till lunch och en kopp kaffe under dagen. Nu tänker ni 
att är han som skriver detta är snurrig eller enbart okunnig det behövs ju tävlande också. Ja 
visst behövs tävlande men ingen tävling utan de andra funktionärerna. Nu dubblera ju vissa 
som domare och tävlande men detta är inte bra och gör att tävlingarna flyter sämre. 
 
Granskar vi den värdegrund som RF/FSF/SMFF har är det fokus på allas rätt att deltaga efter 
sin egen förmåga. Detta stämmer inte i Skala och andra flygsporter här är det krasst 
plånboken som styr om jag kan vara med eller inte med och tävla. Att bygga och delta i en 
Skalatävling på hög nationell/internationell nivå kräver otroliga investeringar i tid och pengar. 
Det är ett val som varje individ gör. Skulle vi värdera allas insatser i monetära mängder så 
skulle det inte fungera. Skala är underbart det finns alltid en arbetsuppgift för den intresserade 
som inte styrs av plånbokens innehåll. Detta gör det möjligt att deltaga efter egen förmåga. 
 
Alla som är med och är intresserade investerar lika mycket i tid och pengar t ex de som 
besöker meetings/klubbar i stora delar av Sverige för att sprida att vi tävlar och jobbar med att 
få flera klubbar att arrangera tävlingar. De gör det utan ersättning och material detta får de 
skaffa fram. 
 
Vi inom Skala måste fundera på varandras värde och insatser för Skalas framtid 
 
Framtiden 
 
Finns det en framtid inom skala eller är detta som sker nu dödsdansen? 
Det finns en framtid bortom mörkret och de meningsmotsättningar vi upplever nu. 
Meningsmotsättningarna är som alltid relaterade till PENGAR/EGON hur och varför ska 
pengarna/egon alltid vara det som styr och förstör för den stora massan. 
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Dags att släppa prestigen och börja samarbeta mot ett gemensamt mål för skalas bästa. 
 
Hur ska vi skapa resurser till utveckling och landslaget för framtiden. 
 
Finansiering av landslagen måste förändras och hur detta ska gå till är en fråga att diskutera 
och lösningen är inte att starta ett internt skitsnackarkrig det kommer döda hela Skala för 
lång tid framöver.  
Finansiering av utveckling, utbildning och övrig verksamhet som vi är ålagda att hantera får 
inte glömmas bort. Balanseringen av verksamheten måste leda till att vi hittar arbets- och 
finansierings-former som är hållbara. Vi tillsammans måste finna framtidssäkra lösningar som 
stärker, utvecklar skala och de kommande landslagen. 
 
Ligger lösningen i att skapa en fond för landslagets uppdrag och den fonden byggs upp via att 
varje arrangör betalar in en summa och 20 kr/startande i varje klass(F4C/F4H/POP) till 
fonden samt att hälften av licensmedlen avsätts i fonden. Detta bygger på solidaritet och att 
individer löser licenser och att arrangörer betalar självmant till fonden. Det står alla fritt att 
skicka in medel till fonden. Detta medför att vi kommer ha resterande del av licenserna för att 
bedriva utveckling, utbildning samt övrig ålagd verksamhet. Detta är det förslag jag har och 
jag vet att det finns bättre förslag som vi måste diskutera. 
 
Oavsett vad vi hittar på så är nyckeln till framgång att vi blir fler som erlägger licens och som 
tävlar. 
 
Är problematiken unik?  
Nej de flesta klasser inom modellflyget lider mer eller mindre av dessa problem med 
finansiering. Friflyget har under fler års tid redan betalt sina VM starter själva och fler och 
fler får lägga till mer och mer det kommer sig av den struktur som SMFF har idag utan intern 
finansiering av landslagen. 
 
Dialogen om framtiden är den viktigaste vi har just nu och den ska vi starta i mars och hålla 
liv i under hela säsongen. Dialogen måste utmynna i en handlingsplan som vi alla är överens 
om och följer. 
 
Ekonomi 
Ekonomi är en intressant vetenskap och fråga. Den mänskliga sidan av detta är att jag vill 
alltid ha mer och mer. Förutsättningarna för Skalas verksamhet har radikalt förändrats under 
2021 med de beslut som togs 2020 av SMFF förbundsmöte. Detta är en yttre faktor som 
ligger utanför vår kontroll men som påverkar framtiden. Vidare så har Covid-19 påverkat 
finanserna på ett mycket negativt sätt då vi tappat licenser från 18 st. till 11st detta är ett tapp 
på 38% vilket är anmärkningsvärt och alarmerande. Detta medför att kassan inte växer på ett 
som möjliggör att finansiera allt i den utsträckning som skulle vara önskvärt. En budget är en 
budget dvs en uppskattning och kvalificerad gissning om hur ekonomin ska utvecklas. Med 
kända ingångsparametrar är risken överhängande att Skala står helt utan medel inom 2 år. Ett 
normalt verksamhets år kostar enligt tidigare erfarenhet och budget mellan 7000-8000 ett VM 



  
 

  
 Sida 
Skala Framtiden (4/5) 

 

 

år kostar runt 37 000 kr med intäkter när bidragen är borta på 3 300kr så går det inte i hopp. 
Kassan är för närvarande ca 32 000 kr. 
 
Ska vi komma ur detta stärkta måste vi investera i framtiden och göra detta med förstånd. Vad 
ger bäst avkastning på de resurser som kan ställas till förfogande. Dessa avvägningar är svåra 
den ram som jag har satt baserat på intäkter mm ger att vi kan spendera 13 200kr. Vi har 
intäkter på 3 300 resterande redovisade intäkter i budgeten beror på beslut som ligger utanför 
vår påverkan. 
 

  2022 
Budget Intäkter Kostnader 
Licenser 3 300 kr   
Sponsring 0 kr   
POP tävlingar 1 000 kr   
      
Marknadsföring   -2 500 kr 
Tävlingsutrustning   -1 000 kr 
Landslagsmedel   -3 000 kr 
Arbetsgruppen   -500 kr 
Porto   -200 kr 
Möten   -2 000 kr 
Utveckling av Skala   -2 500 kr 
Talangprogram   -1 500 kr 
Summa 4 300 kr -13 200 kr 

Netto  -8 900 kr 
 
Posten POP tävlingar är osäker. 
Detta innebär att fortsätter vi i samma trend framöver är dessa pengar slut om 2,5 år. Vart tar 
då verksamheten vägen? 
 
Summering 
Skala befinner sig just nu i ett stålbad! 
Landslaget har tackat nej till att delta på VM i Norge, intäkterna sjunker dramatiskt är detta 
slutet. 
Förändras situationen av att vi lägger alla resurser på att skicka ett lag till Norge eller ligger 
detta längre tillbaka i tiden? 
 
Visste jag svaret skulle jag vara miljonär idag! Det brutala och hårda svaret ligger naturligtvis 
i att den uppkomna situationen har en längre historia än ett år eller att SMFF har förändrat sin 
strategi. Orsaken ligger i passivitet interna, bråk och att det hela har fått en koncentration till 
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ett extremt litet område i Sverige det är i realiteten just nu endast Sydväst Sverige som är 
aktiva inom Skala med få undantag.  
Detta måste det finnas orsaker till!! 
 
Hur löser vi detta! 
Vi måste öppna upp mot övriga delar av landet och bearbeta dessa så att vi får individer med 
oss för att vi är ett bra gäng som har kul.  
 
Slut på Gnället krävs för att lyckas! 
 
 
Bengt Lindgren 
GS-Skala 


