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80-års JUBILEUM
Lördagen 31/8 firade vi att klubben fyller 80 år i år.
Dagen inleddes med att två representanter från Karlskoga Kommun kom på besök och
uppvaktade med en liten present. Vi förevisade sedan våra lokaler och flygplan och
berättade om verksamheten och klubbens historia. Visningen avslutades med kaffe och
tårta.
Under dagen hade sedan vi öppet för alla intresserade flygare där klubben bjöd på
kaffe och tårta.
Det fanns också möjlighet att få flyga segelflygplan eller motorseglare och 5 personer
tog tillfället i akt att prova på att flyga motorseglare.
På kvällen var det en trevlig grillkväll med 35 deltagare.

SOMMARENS AKTIVITETER
Årets Segelflygets Dag gynnades av bra väder men av någon anledning blev
tillströmningen av intresserade näst intill obefintlig så det blev bara 5 provstarter.
Förvisso var det en demonstration för Karlskoga BB just denna dag men om det var
anledningen till det dåliga intresset eller om det är att vi inte lyckas marknadsföra oss
tillräckligt bra är svårt att säga.
Förutom våra egna aktiviteter i sommar hade modellflygarna sin numera
återkommande Jetflygträff i början av juli. Vidare arrangerades Karlskoga Motorvecka
samt dragracing (KGA Fastest) på flygfältet då det inte var möjligt för oss att flyga.
Som plåster på såren fick vi stå för parkeringen under motorveckan samt sälja glass
och dricka vid dragracingen. Detta inbringade cirka 6000 kr till Segelflygklubben.

LANDNINGSTÄVLING Lördag 21/9 kl 1000
Lördagen den 21/9, med söndagen 22/9 som reservdag, kommer vi att avgöra vem
som är bäst i segelflyglandning. Vi samlas på flygfältet kl 1000 för lottning av
startordning. Eventuella eftersläntrare är välkomna fram till dess att finalstarterna
påbörjats. Alla deltagare gör en start och de tre bästa gör sedan ytterligare en start för
att göra upp om tätplaceringarna.
Landningsområdet är 250x30 m och sättningpunkten (landningsmärket) ligger 100 m
in på området. Det gäller alltså att sätta sig så nära märket som möjligt och stanna
med hela flygplanet inom landningsområdet.
Kravet för att få ställa upp är C-diplom och det är tillåtet att ta med lärare.

FLYGPLANSDEMONTERING Söndag 6/10
Söndagen 6/10 kl 1030 samlas vi på flygfältet för att demontera segelflygplanen och
förbereda lokalerna inför vintern.
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BYGGLOKALEN
Tisdagen den 15 oktober drar vi igång verksamheten. Sedan träffas vi där tisdagar
och torsdagar 1815 till ca 2100.
Din närvaro behövs alltså för att vi skall klara av att underhålla våra segelflygplan.
Förutom den rundliga ersättningen bjuder klubben på kaffe med tilltugg.
Ersättningen är för närvarande 0,5 %/arbetad timme, dock max 15 %, på
segelflygtimpriset nästkommande sommar.

BILDKALENDER 2020
Även till nästa år kommer vi att försöka göra en egen bildkalender. Därför efterlyser vi
flygbilder med lokal anknytning som kan användas till kalendern. Bidrag kan lämnas
till Lars Eliasson snarast.

BILLINGEHUSKONFERENSEN
Årets ”Billingehuskonferens” kommer i år att förläggas till Skövde 15-17/11.
Är du intresserad av att följa med, kontakta Lars Eliasson (070-5652715) eller
prata ihop er några stycken och åk dit på egen hand.

Karlskoga Segelflygklubb

Hangarvägen 3B,

691 35 Karlskoga

Bankgiro 5943-9257
www.karlskogasfk.se
E-post: kontakt@karlskogasfk.se
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