I samband med SM i F3K i Säter hölls ett ting rörande F3K. Tinget var utlyst till lördagen, men då det
lovades regn på lördagen valdes att fortsätta flyga på kvällen och tinget genomfördes i duggregn
efter att en svensk mästare hade korats på söndagens eftermiddag. Nedan presenteras
minnesanteckningar från tinget.
För arrangörer som tycker det är jobbigt att få till startlistor mm in i det sista bör man utnyttja ett
tidigare sista anmälningsdag för att få mer tid.
Alla aktiva piloter bör bli bättre på att anmäla sig tidigare så att arrangörer kan planera för antal
deltagare.
Arrangörer som har utskrivna tidkort med namn för varje pilot och startlistor mm höjer snabbt
standarden på sitt arrangemang.
Erfarna piloter som ett antal år jobbat med att få F3K att växa ställer i den mån det passar upp och
hjälper nya intresserade klubbar att arrangera tävlingar. På gång inför nästa år kan bli tävlingar i
Göteborgsregionen samt söder ut efter kusten ner mot Skåne. Intresserade hör av sig till mig eller
någon annan berörd.
Sanktionsansökan till tävlingar skall vara inne i kalendern på www.modellsegelflyg.se senast sista
februari och ansökan om sanktionering av tävlingarna behandlas innan 15 mars. Tänk på att fyll i
ansökan med relevant information såsom plats, starttid, kostnad mm.
Vi fick information om att det skall skapas konton till varje F-klass hos förbundet av V-ordf SMFF.
Vi skall försöka skaffa en arrangörsutrustning (ljud, tut, display) för F3K. Pengar äskas från förbundet
med förhoppningsvis positivt resultat.
Tävlingsarrangörer bör fundera på lägre avgift för juniorer.
Önskemål finns att få se hela resultatfilen från tävlingar med tider och inte bara poäng från
omgången för att piloter skall kunna följa sin utvecklingsstege.
Nästa år går EM i F3K i Frankrike i Lure Malbouhans från 28 juli till 5 augusti. F3K kalendern bör
därför hållas fri under denna period.
Vi diskuterade även om åsikter rörande schema av medhjälpare, sportman i en grupp samt antal
uttagningstävlingar. Åsikterna är delvis delade men min uppfattning är att de flesta är relativt nöjda
med hur det har sett ut denna säsong.
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