
Skala Möte Lördag den 20 mars kl. 10:00 
 
  
 § 1 Mötet öppnande 
Mötet öppnades av Lennart Henriksson 
 
 § 2 Val av ordförande. 
Mötet föreslog Bengt Lindgren till ordförande och han valdes. 
 
 § 3 Val av sekreterare 
Mikael Hansson valdes till sekreterare 
 
 § 4 Val av justeringsmän tillika rösträknare för mötet. 
Mötet föreslog att välja Terje Löfberg och Åke Julin till att justera protokoll samt rösträknare. 
 
 
 § 5  Ekonomi 
Lennart redovisade lite om ekonomin. Bengt L fick redogöra för det ekonomiska. Ekonomin i skala 
är 23658:- som finns i kassan. 
Budgeten för skala i år var satt till priser och möten 1500:-. Intäkter för tävlingslicenser 5400:- 
Året slut om inget annat förbrukar så kommer ca 26000:- finnas i kassan. 
 
 § 6 Genomgång av 2020 års aktivitet. 
I och med Corona så har inga offentliga tävlingar genomförts inom skala. 
 
 § 7 Tävlingar 2021 
Börje föreslog en tävling på Simersberga Gripen. 
Åke föreslog att det bör vara tre tävlingar för att få ett landslag. Förslag är att eventuellt få till ett på 
Ripa där Åke kommer att ta  kontakt med Mats. Förslagen är även att Älmhult samt Halmstad den 
28/8. Förslaget är även ett LM i Södertälje under hösten. 
 
 § 8 Internationellt tävlande 
Paul redogjorde för att VM är klart att genomföras i Juli 2020 i Norge och Scale Master kommer 
man ta beslut nu i april om att genomföra detta. Om det blir av så kommer det att genomföras i 
Augusti i Danmark och om det inte blir av så skjuts det fram till 2023. 
 
 § 9 Domar Kurser. 
Paul redogjorde för domarkurser. Man jobbar med en mall för den statiska biten. Det kommer att 
komma en video för att harmonisera den statiska biten så att det inte blir fel i bedömningen. Paul 
redogjorde lite hur man på  felaktiga sätt dömer modeller. 
Att göra det på flygning, är svårare att sätta upp en mall för detta. 
 
 §10 2021 års landslag och även 2022. 
2021 års landslag måste bli det som var framtaget för 2020 års tävlande men att för 2022 måste det 
genomföras tävlingar så att det finns ett landslag till dess. Åke påpekade just detta att det tävlade 
kanske inte har modellen kvar för tävlingar framöver om inte nya tävlingar genomförs. 
 



 §11 Certifikat och märkning. 
Operatörs ID skall modellen vara registrerad med från och med 2020 samt att man måste uppfylla 
de olika ländernas regelverk om man har tänkt att tävla utomlands. Kolla vad som gäller för 
respektive land. På skala modell får man gömma ID märkningen under tankluckan så att den 
behöver inte synas. Den skall vara fullt läsbar. Om den är synlig så skall den inte bedömas. 
 
 
 §12  Hur ökar vi intresset för skalaflyg. 
Paul redogjorde för hur det är i en del länder. Han så att skala har ökat i vissa länder och intresset 
för skala modeller ökar. Han påvisade att Danmark och Tyskland finns det ett uppsving och menade 
att det är personer som driver på för detta. 
Att avdramatisera skala är ett sätt att få fler att börja tävla. Att uppmana folk att det inte är det så 
svårt att tävla i skala. En låg profil på instegs klasserna,  få folk med i att börja tävla och inte tala i 
svåra termer utan göra det på ett lättsamt och gemytligt sätt är att få fler att börja tävla. Om det är 
många som kommer till en tävling så kommer det att gynna alla och då blir det kul att tävla. 
Åke föreslog att P/R för skala på Ripa träffarna för att öka intresset för skalatävling. 
Jonas Bergström föreslog att vi skulle ha en grupp för att jobba inom skala för att göra mer reklam 
för denna verksamhet. Att gruppen skall vara fyra till fem personer förutom GS även 
tävlingsansvarig, marknadsansvarig, meetingansvarig som jobbar tajt ihop och bygger upp skala 
med att lyssna av vad som händer i landet och arbetar för att genomföra skalaträffar i landet.    
 
 
 §13 Val av GS för skala. 
Årsmötet föreslog Bengt Lindgren till GS skala och Bengt valdes till GS skala. 
Man valde även in Jonas Bergstöm, Lars Strågen, Niklas Olsson samt Terje Löfberg att ingå i 
gruppen för skala. 
 
 
 §14 Övriga frågor. 
Licensfrågan kom upp där Börje ifrågasatte att ta ut licens för de som tävlade i klassen fly-only där 
det inte har tagits ut någon licens för de tävlande. Motiveringen är möjlighet att vara med och få 
tävla i en enkel form och komma med i tävlandet. 
Bengt redogjorde för det nya när det gäller licenser och att det är viktigt att vi får in licenserna i dag 
då hela elit finansieras i dag via licenserna. Det finns inga andra medel att få för att stötta landslag 
till att komma ut och tävla. 
 
Stefan tog upp att i och med att ingen betalar tävlingslicens i år på grund att ingen vet om det blir 
tävling och där med väntar man med att betala. Där hade han ett förslag att se om det finns 
möjlighet att få folk att betala en supporteravgift till skala. Ett sätt att stödja grenen Skala. 
 
Åke hade fråga angående Meetingskala samt Kartongskala där Bengt förklarade att VO-Elit 
kommer att ta dessa frågor. 
Åke tog även upp hur vi presenterar oss på nätet. Han menade att det finns fyra ställen för skala. 
Han föreslog att ett ställe skall gälla. Bengt menade att det bör spridas på alla ställen samma 
information då vi når flera personer. Alla grupperna vänder sig till flera olika människor. Senare 
kanske vi skall bestämma en för skala som vi ser har mest potential att nå mest folk. 
 
Stefan hade en fråga angående GPS problematiken i Pylon som ligger som ett förslag. 
I skala har man beslutat i ett ting tidigare att förbjuda hjälpmedel i skala. Frågan var om detta 
kommer att påverka även skala. Han efterlyste hur det kommer att vara framöver  i skala om gyro 
och hjälpmedel kommer att tillåtas då marknaden kommer mer och mer med just hjälpmedel i våra 



mottagare.    
 
Paul redogjorde att det skulle ha varit ett teknik möte i CIAM för skala i år. Det skulle ha kommit 
en ny Sporting Code som skulle varit uppdaterad men inte ändrad. Problemet är att det finns delar 
av Sporting Code som är motsägningar med regelverket. Det beslutades om att uppdateringen 
kommer att göras den 15 november i år i stället och kommer att gälla för 2022. 
 
 
 
Där med avslutades skala mötet och Bengt tackade alla för ett visat intresse. 
 
Ordförande                                                                            Sekreterare 
Bengt Lindgren                                                                     Mikael Hansson 
 
…............................................                                              …................................................... 
 
 
 
Justerat                                                                                  Justerat 
Äke Julin                                                                               Terje Löfberg 
 
….............................................                                              ….................................................... 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


