KRONOBERGS SEGELFLYGKLUBB
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2011

Styrelsen för Kronobergs Segelflygklubb får härmed avge årsberättelse för verksamhetsåret 2011.
ALLMÄNT
Fem entusiastiska klubbmedlemmar tjuvstartade verksamheten redan i mitten av mars genom att
bege sig till Ottsjö där de skulle ägna sig åt bland annat vågflygning med SE-ULI. Möjligheterna
till flygning därstädes blev dock ytterst begränsade på grund av ogynnsamma väderförhållanden.
På Kronobergshed startade säsongen den 9-10 april med att fältet jämnades till med en vält och
med arbete på segelflygplanen, som ännu inte var helt klara för flygning.
Under slutet av våren var flygvädret hyggligt men senare under sommaren blev det mera osäkert.
Flygtidsmässigt har året varit ett normalår. Provlektioner i betydande omfattning har medfört dels
att allmänheten har fått möjlighet att stifta bekantskap med vår sport och dels att klubben har fått
för fortsatt verksamhet nödvändiga intäkter.
Det stora antalet provlektioner förefaller äntligen ha medfört att klubben har fått nya elever. Tre av
årets nya elever har sålunda fått blodad tand efter provlektioner. Vi hoppas att detta är en trend.
MEDLEMMAR OCH FUNKTIONÄRER
I jämförelse med föregående verksamhetsår är antalet medlemmar konstant. Enligt den officiella
statistiken har medlemskadern följande sammansättning.
Ålder
0-14
15-17
18-21
22-25
26-50
51-99
Totalt
Varav
aktiva
sträckflygare
tävlingsflygare utöver RST
lärare
segelflygledare
bogserförare

Antal
5
3
1
0
19
29
57
33
5
3
5
11
9

Varav kvinnliga
2
1
0
0
4
6
13
4
0
0
0
0
0

MÖTEN
Under året har styrelsen hållit tio formella styrelsemöten och därutöver ett antal ej protokollförda
s.k. arbetsmöten allmänna medlemsmöten.

STYRELSE
Styrelsen har under året bestått av:
Ordförande
Sven Bünger
Vice ordförande:
Mattias Johansson
Segelflygchef
Mikael Karlsson
Kassör
Lars Bergqvist
Sekreterare
Claes-Göran Johansson
Ledamöter
Jörgen Eriksson
Mikael Klintborg
Christer Augustsson, suppleant
Åse Sandal, suppleant
Övriga funktionärer
Revisorer
Göran Sjödin, sammankallande
Paul Kongstad
Stig Svensson, suppleant
Valberedning
Hannes Wemming, sammankallande
Joakim Wahlgren
Stig Hansson, suppleant
Skolchef
Mikael Karlsson

FLYGPLANPARKEN
Klubben har haft följande egna och privatägde flygplan registrerade under året:
Beteckning
SE-EYL
SE-TLP
SE-TLN

Typ
Pa 18-150/180 Super Cub
Bergfalke IV
Bergfalke IV

Antal starter
619
175

Flygtim
85
67

SE-TRH

LS1-f

7

21

SE-TFG
SE-UBP
SE-UHD

K8B
SF 25
LS 7

1
107
9

1
43
22

SE-ULI
SE-UMU
SE-UTM

DG 500 TR
DG 300
DG 1000/20

291
63
82

162
87
81

Anmärkning
Tvåsitsigt bogserflygplan
Tvåsitsigt segelflygplan
D:o (i malpåse under året)
Ensitsigt segelflygplan (privatägt)
D:o
Tvåsitsigt motorsegelflygplan
Ensitsigt segelflygplan (privatägt)
Tvåsitsigt segelflygplan
Ensitsigt segelflygplan
Tvåsitsigt segelflygplan

Sammantaget har klubbens egna segelflygplan gjort 718 starter och flugit 440 timmar. Vi har därutöver flugit 26 timmar med Jönköpings DG-500 i klubbens regi, då byte med vår DG-1000 skedde.
ARRANGEMANG
Den 7 juni var grannarna runt Heden traditionsenligt inbjudna till ”Öppet hus” med gemytlig samvaro, korvgrillning och överläggningar inför den kommande säsongen. De sju modigaste grannarna
bjöds på provtur med DG 500 och DG 1000. Mattias och Stefan passade vidare på att utföra ett
träningspass i avancerad roteflygning med SE-UMU och SE-UTM inför hänförda grannar och
medlemmar.

Den 7-8 maj hade vi årets första spaka självhelg med perfekt väder stort intresse för provstarter –
43 styck blev det – och många åskådare. Denna följdes senare av ytterligare en sådan den 20-21
augusti, Segelflygets dag, då det blev 1 provstart på lördagen (dåligt väder) och 38 på söndagen. Vi
hade även besök av flygvapenungdomarna från F17 i Kallinge den 13:e och 15:e juli, vilket totalt
resulterade i 78 starter. Därutöver gjordes även en spaka självdag i Älmhult den 17:e september
där vi flög tio provstarter.
Vi har slutligen visat upp oss på Stortorget i Växjö i samband med en idrottsgala som arrangerades
av TV 4; att det regnade horisontellt hela dagen bidrog till ett klent intresse bland allmänheten.
FLYGUTBILDNING
Klubbens grundskolning har år 2011 resulterat i tre C-diplom samt tre nya certifikat (Erik Klintborg får dock inte ut sitt certifikat förrän 2012 då han har åldern inne) samt två ifrån Älmhult som
återtagit sina certifikat i och med deras inköp av K8:an. För närvarande har vi fem elever under
utbildning. En studiecirkel för sträckflygare med boken Beyond Gliding Distance som studiematerial och Poul Kongstad som initiativtagare har samlat sex deltagare.
TÄVLINGSVERKSAMHETEN

Mikael Karlsson har tillsammans med Fredrik Svenberg från Jönköpings SFK deltagit i SM öppna
klassen med kubbens DG-1000T på Långtora under vecka 27. De hamnade dessvärre längst ner i
resultatlistan sedan de nödgats göra två så kallade tekniska utelandningar (startat motorn). Det blev
totalt fyra tävlingsdagar.
Två veckor senare deltog Mikael Karlsson med Sven Bünger och Jörgen Eriksson som andrepiloter
i klubbens DG-1000T samt Hannes Wemming i LS-7WL i DM-Västra i Skövde. Vädret var inget
vidare (lätt understatement) under veckan, vilket ledde till att det endast flögs två dagar; dock inte
tillräckligt långt för att det skulle bli giltig tävling.
KSFK har under 2010 registrerat fem resultat i RST och hamnade på åttonde plats i Allsvenskan
Division 3.
VANDRINGSPRISER
Lars Hedenbergs vandringspris (bästa hastighet enl. RST): Poul Kongstad 2011-06-05, 164.7 km
med 85.87 km/h, LS1f.
Bröderna Svenssons vandringspris (bästa resultat i RST klass II): Inget resultat registrerat i klass
II.
Kronobergs Segelflygklubbs vandringspris för bästa höjdvinst (skänkt av Margareta Göthe): Bästa
registrerade resultat Hannes Wemming 2011-04-30, höjdvinst 1803 m, LS7WL.
FLYGPLANEN.
Årstillsyn av segelflygplanen har skett i bygglokalen på Kronobergshed under vintern och våren.
Det rikliga snöandet under vintern ledde till att årstillsynsarbetet låg nere under några månader och
alla planen var därför inte i flygbart skick när säsongen började. Detta åtgärdades efter hand och
efter några veckor var allt igång.
ANLÄGGNINGEN.
Klubben äger klubbstuga, hangar, bygglokal samt två gäststugor, vilka alla står på friköpt mark.
Fältet arrenderas av Fortifikationsverket. Hela anläggningen underhålles av medlemmarna på helt
ideell basis. Med den nya gräsklipparen har fältet kunnat hållas mycket välklippt med en i jämförelse med tidigare begränsad arbetsinsats samtidigt som bränsleförbrukningen har reducerats med
mer än 30 procent.

MILJÖARBETET
leds av styrelsen, som har lagt ner ett omfattande arbete för att klubben skall bibehålla och utveckla sina miljömål.
EKONOMI.
Klubbens ekonomi är ansträngd. Det marknadsmässiga värdet av tillgångarna överstiger skulderna
med god marginal men likviditeten är inte tillräckligt god. Styrelsen sliter med frågan om vilka
åtgärder som krävs för att vända skutan. Ljuspunkter i mörkret är ökad skolning, ökat flygtidsuttag
och stort intresse hos allmänheten för provlektioner.
REPRESENTATION.
Klubben har under året varit representerad vid följande möten/arrangemang:
- Billingehuskonferensen
- Södra distriktets konferens i Ljungbyhed,
LÄGERVERKSAMHET
Mikael och Erik Klintborg samt Joakim Wahlgren och Walter Hansson började säsongen lite tidigare med att åka till Ottsjö med klubbens DG-500. På grund av dåligt väder var endast en av sex
lägerdagar flygbar. Vecka 28 var klubbens verksamhet flyttad till Jönköping då Mikael Karlsson
och Mårten Lindstrand passade på att flyga. Efter det flyttades verksamheten till Hultsfred under
vecka 30, där Poul Kongstad, Christer Augustsson, Mårten Lindstrand och Peter Blomqvist deltog.
Hultsfredsklubben lånade under den veckan vår Bergfalke mot att de skolade med Peter och Mårten under tiden.
UNGDOMSSTIPENDIUM
Stig Svensson och Göran Sjödin har under året skänkt 50 000 kr vardera till klubben att användas
för utbildningsstipendier för ungdomar. Stadgar för stipendiefonden har utarbetats av givarna i
samråd med styrelsen. Under året har stipendier tilldelats till Erik Klintborg och Elias Olastuen.
ÖVRIGT
Klubben har egen hemsida, www.ksfk.com.
SLUTORD
År 2011 har varit något av ett mellanår. Vi tycker oss kunna skönja en guldkant på molnen och är
övertygade om att vi är på väg åt rätt håll. Icke förty manar vi alla klubbmedlemmar att göra sitt
bästa för att dessa våra förhoppningar inte skall komma på skam.
Växjö i januari 2012
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