Sveriges Modellflygförbund
VO-Elit
--------------------------------------------------------------------------------------------2010-11-15

Allmänt upprop avseende funktionärer till VM i F3K
Som ni säkert alla vet så kommer SMFF tillsammans med Arboga FK, i Arboga att arrangera VM i F3K
sommaren 2011.
Jag har tillsammans med Bengt Lindgren och Bengt-Olof Samuelsson arbetat med förberedelser såsom
ansökan om att få detta VM till Sverige. Därefter fortsatt arbetet med att bygga den organisation som
skall till för att genomföra en tävling av digniteten VM.
Vi har i vårt arbete med organisationen inte lyckats att hitta de kanaler/personer som behövs för att
finna den kategori med intresserade och kunniga inom RC segel i SMFF. Förhoppningsvis finns det
intresserade bland segelkollektivets alla F3K kunniga flygare som vill ställa upp och arbeta under det
första VM:et i F3K.
Vid genomförandet av VM eller större tävling i F3K krävs det ett stort antal tidtagare. Tidtagarna är den
viktigaste funktionen i en F3K tävling. Det innebär att dessa måste vara väl bevandrade i regelverket för
hur man tävlar i F3K. Det är av denna anledning vi inte tidigare gått ut med en allmän efterlysning av
funktionärer utan försökt att handplocka dessa tidtagare ur de kunniga piloter som finns inom RC-segel.
Det är bara för mig och tävlingskommissionen att inse vårt misslyckande med att själva hitta tillräckligt
med folk av rätt kaliber.
Detta upprop är en vädjan till alla er som vet att ni kan eller känner någon som kan ta på sig rollen som
tidtagare på vårt VM.
Givetvis tar vi gärna emot personer som kan ta andra roller i tävlingsorganisationen.
Tävlingsarrangemanget genomförs med en inledande Världs-Cup ”Nordic Trophy” och avslutats med VM
i F3K och spänner över tiden från 1/7 – 10/7. Vilket innebär att de 35 positionerna i organisationen kan
innebära närmare det dubbla i antalet personer då inte alla vill avsätta tio dagar till att vara funktionär
på VM.
Kontakt och intresseanmälan kan göras till:
contest-admin(a)f3k-wc-2011.se
Rolf Påhlsson
C-VO-Elit

Preliminärt tävlingsprogram
Friday

July 1

Arrival day for open international competition,
Eurotour.
Registration possible for WCh.

Saturday

July 2

Open international competition.
Registration possible for WCh.

Barbeque party.
Sunday

July 3

Final day for the open international competition.
Award and prize giving for the open international
competition.

Registration and Team manager meeting WCh.
Processing (model control).
Official training.
First day of WCh competition.
Second day of WCh competition.

Monday

July 4

Tuesday
Wednesda
y
Thursday
Friday

July 5
July 6
July 7
July 8

Third day of WCh competition.
Reserve day.
Excursions if interest is present.

Saturday

July 9

Fly off, 6 rounds.

Sunday

July
10

Award and prize giving ceremony.
Banquet.
Departure day.

Tävlingsorganisationen består av följande funktioner
Competition organisation WCh F3K Arboga 2011 1-10 july
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Head Officials
1 Contest director
1 Assistant Contest director
1 Treasure
Competition organisation
1 Flight line director
1 Assistant Flight line director
4 Transmitter depot/id vest

1
2
3
4
1 15 Timekeepers
2
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Name
Rolf Påhlsson
Lennart Andersson

Rolf Påhlsson

Contact information

Comments
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7
8
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4 Secretariat

Competition results
Ellge plupp system

Other
1 Speaker

1
2
1
2

1 PR media contacts

Gunnar Karlsson
Conny Åquist

2 Organisation helpers

Lars Strågen

2 Reserv staff

1 Loadspeaker equipment
Sum 35

GK PR-cheef
CÅ media contacts
Site
mobilize/demobilize
In any position

(Björn Friberg?)

Technician
Total numdber of staf

