Föredragningslista för VgFSF Årsstämma 2007
i Vara - Folkhögskolan
kl. 14.00
1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd till mötet, på
grundval av den röstlängd som FSF styrelse upprättat för SDF
2. Fastställande av föredragningslista till mötet
3. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst
4. Val av ordförande för mötet
5. Val av sekreterare för mötet
6. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
7. Behandling av verksamhets- Och förvaltningsberättelser:
8. Verksamhetsberättelse för 2006
9. Förvaltningsberättelse för 2006
10. Revisorernas berättelse för 2006
11. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
12. Behandling av propositioner
13. Verksamhetsplan 2007
14. Budget 2007
15. Behandling av motioner
16. Val av ordförande för en tid av ett år
17. Val av ledamöter på 2 år
18. Val av ordförande och en ledamot i valberedningen för en tid av ett år
19. Val av ombud och en ersättare till FSF - årsstämma
20. Val av ombud och en ersättare till Västergötlands idrottsförbunds årsstämma
21. Val av ombud och en ersättare till svenska Flygsportförbundets årsstämma
22. Övriga frågor
23. Utdelning av förtjänstmedaljer/plaketter
24. Mötets avslutande

Verksamhetsberättelse för året
2006
Årsmötet
Årsmöte avhölls i Vara Folkhögskola den 26
februari 2006.

Klubbesök och styrelsemöten
Styrelsen har haft fyra styrelsemöten under
2006. I samband med ett av dessa har vi haft
klubbträff med Herrljunga modellflygklubb.
En klubbträff går ut på att lära klubbarna mer
om VGFSF, Sisu och Västergötlands IF. Ofta
har någon från Sisu inlett samtal med klubben
medan VGFSFs styrelse haft sitt styrelsemöte,
därefter har vi sammanstrålat till en allmän
diskussion hur vi kan underlätta och även förbättra klubb-ens/arnas för framtiden.

Samarbeten med Västergötlands
Idrottsförbund m.fl.
Kjell Folkesson, är med i Västergötlands
Idrottsförbunds (VIF) handslagsgrupp.
Gruppen har till uppgift att stötta
Västergötlands idrott att utnyttja projektet
Handslaget på bästa vis. Ett samarbete med
Västergötlands Handikappförbund har lett
fram till att segelflyg var med under
Handikappspelen 2006 i Falköping.

I samband medvår Vara konferens arrangerade
vi som brukligt en “ung ledare” träff.
Föredragshållare var bland annat Ben Flewett
från Nya Zeeland som vann den första kvaltävlingen i segelflygsportens Grand Prix.
Vi har givetvis deltagit i Västergötlands
Idrottsförbund och Sisu Idrottsutbildarna i
Västergötlands årsmöten, höstmöten och
utvecklingsträffar.

Läger och tävlingar
Ungdomsläger arrangerades åter efter flera år
med sin frånvaro. Lägret ägde rum direkt efter
junileums DMet i Skövde. Fantastiskt läger
gjorde lägret bra som arrangerades av ungdommarna Joy Dahlbom och Jimmy bengtsson.
DM i segelflyg firade precis som VGFSF 30
årsjubileum. Därför stöttade vi DMet lite
extra.
DM i modelllflyg har också ägt rum i år både
i lin- och segelflyg.
Ungdoms-SM i segelflyg arrangerades i
Feringe. Då inget UDM ägt rum utsågs representanter där vi stöttade med milersättning.
Förhoppningsvis skall ett UDM anordnas
2007.

Statistik
Under 2006 har sexton av distriktets
klubbar kört studiecirklar i Sisus regi
vilket är en klar ökning mot tidigare
år, totalt blev det 6550 studietimmar.
Ant deltagarkurs-/konferensdagar:
2006: 225
2005: 307
2004: 212
2003: 0
Ant deltagarlägerdagar
2006: 124
2005: 308
2004: 92
2003: 66
LOK aktivitet
Våren ant rapporterande klubbar
2006 sex stycken
2005 sex stycken
2004 tre stycken
2003 två stycken
Våren ant deltagare:
2006
1567
2005
1802
2004
309
2003
153

Förtjänstmedaljer i silver utdelades på årsmötet 2006 till:
Nr. 18 Ingemar Sjöholm (närvarande)
Nr. 19 Rangnar Ahlberg
Nr. 20 Jan-Ove Larsson
Nr. 21 Lennart Johansson
Nr. 22 Kjell Skoglund
Nr. 23 Inge Mattsson
2005 års Västgöta flygsportare – Juniorer: Sebastian Johansson
Vänersborg Modellflygklubb som sysslar med linflyg.
2005 års Västgöta flygsportare – Seniorer: Krister Thorstensson
tävlandes för Trollhättan Modellflygklubb sysslar med helikopter,
vann SM 2005.

VGFSF styrelse 2006 bestod av
Ordförande: Kjell Folkesson
Vice ordförande: Anders Haglund
Kassör: Karl-Erik Svensson
Sekreterare: Ursula Donnerhack
Ledamot: Malin Torell
Ledamot med ansvar för ungdomsfrågor: Jimmy Bengtsson
Revisor Lennart GHast utsedd av Västergötlands Idrottsförbund
och vår egen Pia Körberg med Lillemor Folkesson som
suppleant
Valberedning:Lars-Göran Andersson och Erik Pettersson
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Kanonväder under ungdomslägret i Skövde
Efter flera år utan ungdomsläger i
Västergötland
tog
ungdomarna
Jimmy Bengtsson och Joy Dahlbom
initativet och anordnade ihop med
Västergötlands Flygsportförbund och
Västra regionen ett ungdomsläger. Ett
läger som samlade nio ungdomar som
fick uppleva härliga termikflygningar
och massvis av sträckflygning!
Under sensommaren (6-11 augusti) var
det ungdomsläger i segelflyg på Skövde
flygplats i ett samprojekt som finansierades av Västergötlands Flygsportförbund.
Planeringen för lägret grundades redan
hösten 2005 av Joy Dahlbom från
Skövde Flygklubb och Jimmy Bengtsson
från Herrljunga Flygklubb.
Nio segelflygande ungdomar deltog, som
väntat var detta Joy Dahlbom och Jimmy
Bengtsson med och från Herrljunga deltog även Jim Körberg, Simon Landqvist
och Peter Boman. Ifrån Borås deltog
Marcus Grönberg, Joakim Gustavsson
och Linda Inghammar. Från Varberg deltog Emil Wallgren.
Flygveckan startade med kanonväder, 2
000 meter molnbas, de första dagarna
vilket bidrog till många sträckflygningar
och mycket flygtid.
Tredje dagen gjorde Jim Körberg en
ordentlig flygning söderut i Herrljungas
LS4a. Banan gick till Holsljunga, sen
vidare mot Båryd och Sexdrega för att
till sist återvända till Skövde flygplats.

Totalt blev det 30 mil deklarerad bana.
Jim hade stora svårigheter ner till första
brytpunkt då regnskurarna bredde ut sig.
När han passerade Herrljunga hördes
klubbens veteran Roland Sjöstrand i
radion som tyckte det var väl vågat av
Jim med molnbas på bara 900 meter,
men Jim fortsatte. Strax efter Herrljunga
höjde sig molnbasen med 1000 meter, då
Jim hade gett sig iväg på banan mitt i en
svag kallfrontspassage tillsammans med
Kjell
Folkesson
(ordförande
Västergötlands Flygsportförbund) som
tog med sig Linda Inghammar i sin DuoDiscus T. Kjell och Linda var ute i över 6
timmar och efter 30 mil pobade de nästan
10 mil till, närmare 40 mil!
På onsdagen skulle årets landningstävling, UDM, äga rum. Regler gicks igenom och förberedelser påbörjades.
Tävlingsflygplanen var en Bergfalke III
och en DG1000. Tävlingen påbörjades
med en provstart i valfritt flygplan och
följdes av två stycken bedömningslandningar varav ett i DG1000 och ett i
Bergfalke III.
Alla deltagare fick vara med i landningstävlingen, dock hann inte alla med att
göra sina tre starter på grund av oväder.
Så med tävlingen mer än halvklar
avbröts den och flygplanen ställdes in.
Dagen därpå skulle landningstävlingen
fortsatt men i brist på instruktörer kunde
denna tävling inte slutföras.
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Nog var det tråkigt men inte satte det
några sura miner hos flygarna, istället
drog några av dem ut planen och höll sig
uppe ett par timmar, trots den till synes
låga molnbasen och de utflakade molnen. Nitlott för dem som stod på backen!
Vi alla som deltog i detta flygläger har
varit mycket positiva till dagarna som
var, gemenskapen var på topp och många
har vi varit med om nya saker.
Vinschstart var främmande för många
och det var en spännande upplevelse.
Även termikflygning var en udda upplevelse för en av våra deltagare, Emil
Wallgren från Varberg tyckte detta fenomen lyfte flygningen till en helt ny nivå,
inte så konstigt kanske.
Flygtiden var säkerligen alla nöjda med,
total flygtid för alla 9 deltagare var 80
timmar.
Under lägret hade vi fått låna flygplan
från Herrljunga en LS4 och en Twin III,
Skövde Flygklubbs Berfalke III och LS4.
Ålleberg lånade även ut sin DG1000 och
Kjell Folkesson stod till förfogande med
sin privatägda Duo Discus T.
Tack till entusiasterna, Lars Dahlbom,
Kurt Liturion, Kjell Folkesson och alla
andra som hjälpte oss att göra detta ungdomsläger möjligt.

Text: Peter Boman

Världsstjärna på besök
Ben Flewett ifrån Nya Zeeland hälsade på ungdomarna i Västergötland.
Detta var mycket uppskattat och
många ungdomar dök upp för att ställa frågor.
Helgen den 2-3 december samlades fjorton flygsportande ungdomar i Vara folkhögskola. Det var Västergötlands flygsportförbund som hade ordnat denna träff
för ungdomarna i Västergötaland. Dagen
började med en frukost där vi alla fick
chans till att lära känna varandra. Några
av dem som var med förra året deltog
även i år men mest var det nya ansikten.
Hela träffens huvudattraktion var
självklart att Ben Flewett från Nya
Zeeland som skulle komma dit och prata
om Grand Prix. En tävlingsform som
Ben avancerade sig vidare till finalen,
som kommer att gå 2008 i Europa. Efter
frukost blev det incheckning på rummen
och sedan vidare upp till konferensrummet där Ben och hans flickvän stod och
väntade på oss.
Vi fick alla visa prov på våran engelska då rundfrågan gick runt med presentationer av en själv. Lördagen var bara
avsedd för ungdomar och frågor vi skulle diskutera under dagen var ”hur man
ska göra för att anordna ett läger”. Tro
mig det finns en del att tänka på eller
vad sägs om en checklista på två A4
skrivna på bara en halvtimme.
Ben berättade om deltävlingen i grand
prix nere i Nya Zeeland och det var riktigt roligt att lyssna på, han berättade
också om hur just han började med
segelflygning och att han har hållit på
med andra flygsporter före segelflygning.
Efter Ben hade pratat om tävlingen
och hur han började med segelflygning
fick vi chans att ställa frågor, det fanns
en hel del att fråga om bland annat fick
han förklara hur man skulle bli en bättre
segelflygare och tips och trix osv.
Efter Ben inspirerande föredrag blev
det så dags för oss ungdomar att jobba
lite. Vi gick igenom vad man skall tänka
på när man arrangerar ett läger på olika
ställen så som hemmafältet och bortafält.
Det kanske inte var det roligaste vi
kunde göra men det var helt klart nyttigt
och jag själv lärde mig en massa på
detta.
Efter lunch blev det så dags för de lite
mer roliga sakerna vi fick komma med
förslag på vad Västergötlands flygsportförbund ska ha för ungdomsprojekt inför

säsongen 2007. Vi delades upp i tre olika
grupper för att brainstorma oss fram till
olika förslag.
Några av de förslag vi fick fram var att
vi ville få till en hemsida för juniorer, vi
kom också fram till ett ganska komiskt
namn för denna hemsida (flygarstorm).
Ett annat förslag var att vi som år 2006
skulle ha en veckas ungdomsläger.
Sen ville vi också att ett ungdoms DM
skulle genomföras, eftersom det var
många år sen sist som det genomfördes i
det västra distriktet. Det gjordes ett försök på att genomföra det år 2006 men
tävlingen fick avbrytas p.g.a. dåligt
väder. Så därför kom vi fram till att man
anordnar ett helgläger på sen sommaren
där huvuduppgiften är att få ett ungdoms
DM genomfört, men sen också att få
friflyga lite tillsammans med andra ungdomar och skapa en god stämning. De
här förslagen var också de som senare
blev valda av mig tillsammans med resten av styrelsen i VGFSF.
På kvällen riggade vi upp en dator och
spelade lite segelflygsimulator och kollade på flygfilmer. Vi tog också fram ett
mer utförligt förslag på de olika aktiviteterna inför 2007 som hade valts av styrelsen. Meningen med detta var att på
söndagen skulle vi redovisa allt för de
lite äldre flygarna som kom på söndagen, då alla var välkommna.
Nästa dag var det så dags för den stora
redovisningen men först var det Ben
som fick ordet, det blev en liten repetition för oss ungdomar men det gjorde
inget för det var lika uppskattat denna
dag från ungdomarnas sida.
Så var det då dags för redovisningen
och de seniorer som hade dykt upp verkade gilla våra idéer vilket gjorde det
hela lite roligare. Dagen
avslutades
med en diskussion om
flygets framtid.
Innan Ben
åkte fick han
självklart ta
och skriva lite
autografer till
oss ungdomar
och jag tror
att det är bra
att segelflyget
får lite idoler
precis som
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alla andra sporter här i världen.
Hela ungdomsträffen blev jättelyckad
och jag känner på mig att vi kommer att
få det mesta genomfört av de planer vi
satt upp för år 2007 t.ex. så är planerna
på ungdomslägret redan igång!
En annan sak som var speciellt med
detta läger var att om man tog med sig
kvitton på olika utbildningar man gjort
under säsongen 2006, kunde man få upp
till 10% av detta betalt av VGFSF. Detta
kan också ha varit en av sakerna till att
det kom så många ungdomar till träffen.
Det var helt klart jätteroligt att det
kom så många ungdomar som det gjorde. Så nu ser man framemot säsongen
2007 och vad nu den kommer att föra
med sig. Roligt kommer det att bli i
varje fall.
Jimmy Bengtsson
Ungdomsansvarig
Västergötlands Flygsportförbund

Resultatbörsen 2006
Vi saknar en hel del resultat, inom många grenar. Speciellt modellflyg.

Modellflyg:
Linflyg-DM 2006
Plats: Vänersborg
Slow Combat:
1. Ingemar Larsson Vänersborgs MK
2. Johan Larsson do
3. Flemming Göransson Vårgårda RFK
Semistunt:
1. Andreas Göransson Vårgårda RFK
2. Johan Larsson Vänersborgs MK
3. Ingemar Larsson do

Modellsegelflyg-DM 2006
Plats:Ålleberg
1. Conny Andersson Herrljunga MFK
2. Rolf-Erik Blomdahl do
3. Jack Björnberg do
(totalt femton deltagare)

Segelflyg:
SM 2006:
Plats Skövde
Tvåsitsarklassen:
4. Claes Andersson/Bengt Karlsson
Lidköpings FK
6.Kjell Folkesson Lidköpings FK
9. Anders Haglund/Jonny Carlén
Falbygdens FK
10. Christer Andersson Skövde FK
Plats Örebro
Klass 15-meters:
8. Bengt Aronsson Falbygdens FK
Plats Jönköping
Klubbklassen:
1. Börje Gustavsson Borås SFK
6. Erik Ottosson Herrljunga FK
Plats Hagfors
Klass Aerobatics sportsman:
1. Anders Trygg Falbygdens FK
Plats: Feringe
Klass Ungdoms SM i pricklandning
3. Jim Körberg Herrljunga FK
8. Jimmy Bengtsson Herrljunga FK

Division 3 västra:
1. Lidköpings Flygklubb
3. Halle-Hunnebergs FK
Lag-SM
8. Falbygdens FK
9. Herrljunga FK
10. Lidköpings Flygklubb
10-mannalag
4. Herrljunga FK
9. Lidköpings Flygklubb
3-mannalag höjd
7. Falbygdens FK
8. Herrljunga FK
3-mannalag distans
5. Falbygdens FK
3-mannalag hastighet
9. Falbygdens FK

Totalt:
Allmänklass:
4. Bengt Aronsson Falbygdens FK
Klass 2-sits:
2. Hans och Kjell Folkesson Lidköpings FK
4. Claes Andersson/Bengt Karlsson do
Klass 1:
5. Erik Ottossson Herrljunga FK
7. Hans Forsberg do
Klass 2:
3. Jim Körberg Herrljunga FK

Höjd:
Allmänklass:
5. Bengt Aronsson Falbygdens FK
Klass 2:
3. Folke Lindbom Herrljunga FK
9. Jim Körberg do

Distans:
Allmänklass:
4. Bengt Aronsson Falbygdens FK
7. Hans och Kjell Folkesson Lidköpings FK
Klass 2-sits:
1. Hans och Kjell Folkesson Lidköpings FK
6. Claes Andersson/Bengt Karlsson do
Klass 1:
4. Erik Ottosson Herrljunga FK
Klass 2:
3. Jim Körberg Herrljunga FK

Distans ackumelerat:
Allmänklass:
11. Bengt Aronsson Falbygdens FK
Klass 2-sits:
2. Hans och Kjell Folkesson Lidköpings FK
3. Claes Andersson/Bengt Karlsson do
Klass 1:
1. Hans Forsberg Herrljunga FK
3. Hans Forsberg do
10. Stig johansson Lidköpings FK
Klass 2:
6. Folke Lindbom Herrljunga FK
8. Jim Körberg do

Hastighet:
DM Västra regionen 2006

Allmänklass:
11. Bengt Aronsson Falbygdens FK

Plats: Skövde
Std/15-m (13 deltagare):
1. Bernt Hall Skövde FK
2. Erik Johansson Falbygdens FK
3. Hans Forsberg Herrljunga FK

Klass 2-sits:
3. Claes Andersson/Bengt Karlsson
Lidköpings FK
4. Hans och Kjell Folkesson do

Rikssegelflygtävlingen 2006

Klass 1:
2. Hans Forsberg Herrljunga
6. Erik Ottosson do
7. Mattias Svenning Borås SFK
10. Torgny Westling Skövde FK

(Vi redovisar de som placerat sig topp 10
från Västergötland alternativt bäste Västgöte)
Segelflygallsvenskan
Division 2 södra:
2. Herrljunga FK
3. Falbygdens FK
4. Borås SFK
5. Skövde FK

Klass 2:
9. Jim Körberg Herrljunga FK
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Aktiviteter
Resor till sammanträden (styrelsemöten, årsmöten såsom VGFSF/VIF/FSF liksom klubbesök) & sammankomster
Administration (kopiering, porto, postgiro, bank etc)
Senior DM 1500 kr/flygsportgren
Resebidrag till ungdoms SM i segelflyg
Ungdomshelg inkl UDM
Stöttning av modellflygsatsningar kring juniorer
Modellflygläger i linflyg
Utbildningsbidrag upp till 21 år
Utbildningsbidrag av instruktörer
Årsmöteskostander (Förtjänstmedaljer, plaketter, blommor till utvalda som utfört förtroendeuppdrag)
Informationskurs om klubbtidningar & hemsidor
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Ungdomskurs i planera läger
Ungdomsläger i Lidköping
Sätt att stimulera fler kvinnor och ungdomar till att tävla
Handikappsegelflyg
Ungaledare plus Vara konferens ihop med Sisu
Projektet "Youth" ihop med polska aeroklubben förberedelse av läger 2008
Bidrag via FSF vid genomförande av projekt
Bidrag från Västergötlands Idrottsförbund inkl. Sisu
Summa:
Budgetarat underskott:

Budget för Västergötlands Flygsportförbund år 2007

135498
-65498

Budget Budget
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