VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

Allmänt
När vi i allmänna ordalag skall beskriva
omfattningen av den centrala verksamheten
2010 i distriktet så känner vi oss en aning kluvna,
samtidigt
som vi under året har fått en
medlemsökning på ca 150 medlemmar så har vi
upplevt en rekorddålig flygvår och flyghöst.
Vidare har vi aldrig upplevt att så många klubbar
har haft en så utpräglad dålig ekonomi som just
under det gångna verksamhetsåret detta gäller
även
den
centrala
verksamheten.
En
verksamhetsplan för 2010 beslutades av
årsmötet och denna har till största delen kunnat
genomföras.
Ett extra stort arbete har lagts ner på områden
som
kommunikation,
ungdomsverksamhet,
ledarutveckling, medlemsrekrytering och drogfri
satsning. Flera styrelsemedlemmar har också lagt
ner ett stort enskilt arbete på praktiska frågor.

SMÅLAND-BLEKINGE FLYGSPORTFÖRBUND
(SmB FSF) genomförde under år 2010 sitt 41:a
verksamhetsår. Under detta år redovisade SmB
FSF
36 föreningar till Riksidrottsförbundet.
Antalet medlemmar i förbundet var vid årsskiftet
1 433 fördelade enligt nedan:
Gren
Ballongflygare
Fallskärmshoppare
Hängflygare
Konstflygare
Modellflygare
Motorflygare
Segelflygare
Skärmflygare
FSF totalt

Medlemmar 2010
82
61
0
0
554
476
211
49
1 433

Förbundsstyrelsen
Bengt-Eric Fonsell,
Högaberg 1, 34032 Grimslöv
0470-750560 /0706-750560 fonsell@swipnet.se
Ordförande
Ingemar Lilja
Edsvära, Backa, 53593 Kvänum
0512-70404 /0707-50 57 72 lilja46@tele2.se
Vice ordförande
Toby Fridolfsson,
Amiralitetsg. 3B, 371 30 Karlskrona
0731-575573
toby.fridolfsson@gmail.com
Kassör, vice ordförande
Torbjörn Carlsson
Plogvägen 107, 35253 Växjö
0706-363403 /0470-775222 skydive@trorbjorn.nu
Sekreterare
Helmut Moritz
Fiskarvägen 10, 383 34 Mönsterås
0499-12449 /0708-20 65 14
helmut.moritz@live.se
Ledamot
Göran Sjödin
N. Esplanaden 6, 352 33 Växjö
0470-80515 /0705-93 98 77
sjodin.goran@comhem.se
Ledamot
Ingrid Svalander
363132/0702-924026
Suppleant

sjodin.goran@comhem.se

Karshult, 55593 Jönköping036
ingrid.svalander@jonkoping.se

Henry Ydefjäll Regementsgatan 1, 35236 Växjö
0470 19100/0708119101 ydefjall@netatonce.net
Suppleant

Styrelsen har under året haft åtta protokollförda
sammanträden.
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Flygklubb genomförde en mycket stor flygdag på
sensommaren. Jönköpings Flygklubb arrangerade
det traditionella Visingsö fly-in, trots att vädrets
makter inte var helt på klubbens sida, deltog 26
st flygplan vilket ändå får anses som klart
godkänt. I samband härmed vill vi framföra en
eloge för det otroliga arbete som läggs ner av ett
fåtal medlemmar för att hålla fältet öppet.
Utöver nämnda exempel har många klubbar
annordnat "Öppet Hus", "Spaka-självadagar" och
informativa arrangemang för att nå presumtiva
medlemmar.
Rekrytering
Som tidigare nämnts så har medlemsantalet
markant ökat under 2010. Speciellt glädjande är
att många av de nytillkomna är juniorer, ett
exempel på detta är Stranda Modellflygklubb där
ca 30% av klubbens medlemmar är juniorer. Det
kända ungdomsprojektet "Fryshuset" i Stockholm
har uppmärksammat juniortillströmningen och
gjort
en
filminspelning
om
ungdomsverksamheten inom modellflyget. Vi hoppas och
vet att de olika rekryteringssatsningarna har
bidragit till vår stora medlemsökning. De grenar
som ökat mest är Ballong, Fallskärm, Segel och
Motor.

Information, kommunikation
SmB FSF:s styrka och framgång är helt beroende
på om SmB FSF kan övertyga klubbarna att
distriktet är ett verktyg som klubbarna kan ha
nytta av. Kontakten med klubbarna måste därför
prioriteras så att vi gemensamt kan arbeta mot
samma mål och kanske också mot samma vision.
Därför har en mycket stor satsning gjorts på att få
tillstånd en informationskanal att användas för
att nå medlemmar (och andra) med snabb och
enkel information. Alla som vill, kan ansluta sig
till SmB AirMail antingen via hemsidan eller
direkt till e-post lilja46@tele2.se.
För att skapa kontakter klubbar – distrikt förbund har vi påbörjat ett antal olika åtgärder,
bland annat har arbete på vår hemsida initierats
och vi hoppas att under året kunna utse en
redaktör för denna informationskanal. Ett stort
antal
flygdagar,
informationsträffar
och
uppvisningar har genomförts på olika platser i
hela distriktet, här några exempel: Stranda MFK
uppvisning på Öland ca 3000 åskådare, Stranda
MFK deltog också i en mycket uppskattad
utställning i Mösterås genom att förevisa ett 25tal olika modellflygplan, Norra Smålands

Utbildning / Konferenser
Två stora arrangemang har under året präglat
den centrala verksamheten. Det första var en
mycket lyckad SISU-dag till vilken alla klubbar
inbjöds. Konferensen behandlade frågor som
"Olika sätt för klubbarna att finansiera sin
verksamhet" med hjälp av bland annat FSF,
Idrottslyftet, SmB, Kommuner, L-ting, sponsorer,
fonder m fl. Därefter följde "Vad SmB kan göra
för klubbarna och i vilken utsträckning vissa
3

klubbar kan tjäna på att samarbeta med
varandra". Återstående av tiden fylldes med
många kreativa förslag och inlägg från
deltagarna.

Falskärmsklubb. Representanter för SmB FSF har
deltagit i Smålandidrottens och Blekinge IF:s
årsmöten.
Miljöfrågor
Många klubbarna har lagt ner ett omfattande
arbete för att man skall kunna bibehålla och
utveckla sina miljömål. Nedan följer ett utdrag
från Smålands Fallskärmsklubbs verksamhet.
"Information om miljöfrågor genomfördes på
avrostningen i enlighet med miljöledningssystemet.
Gett information om klimatfrågor och om
klimatkompensering.. Medlemmar som bygger och
underhåller lokaler gör det med tanke på att
minimera
avfall
och
att
spara
energi.
Kemikalieinventering har uppdaterats under året.
Miljöansvarig har lämnat förslag till styrelsen på
leverantör av miljövänlig el till anläggningen."

Det andra stora arrangemanget vill vi beskriva
genom att saxa några rader från SISU:s eget
informationsblad som skickats ut till alla
idrottsföreningar i Småland.

Träning och tävling
Svenska Flygsportförbundet (FSF) består av åtta
olika grenförbund som i stort sett har som enda
gemensamma nämnare att vi använder lufthavet
som vår arena.
FSF:s grenförbund är:
Svenska Ballongförbundet
Svenska Fallskärmsförbundet
Svenska Hängflygförbundet
Svenska Konstflygförbundet
Svenska Motorflygförbundet
Svenska Modellflygförbundet
Svenska Segelflygförbundet
Svenska Skärmflygförbundet
Varje gren genomför tävlingar på samma nivå
som alla andra idrottsförbund dvs.man har DM,
SM, VM däremot är tävlingarnas utförande i vissa
fall extremt olika i de olika grendisciplinerna.
För att bringa klarhet i hur man tävlar så
rekommendera vi att Du går in på de olika
grenarnas hemsida, lättast är att starta med
www.flygsport.se och där välja den sport du är
intresserad av. Där finns tävlingar och tävlingsresultat listade.
Behöver du hjälp kontakt någon i styrelsen.

"Klubbar från Småland-Blekinge
Flygsportförbund träffades i helgen i Växjö för
att utveckla sin verksamhet. På plats fanns ett
30-tal ledare från ca 17 föreningar.
Första passet stod Annelie Bengtsson på
Smålandsidrotten för. Hon pratade om
klubbverksamhet; Hur skapar vi en bättre miljö
för våra ledare och medlemmar? Hur breddar vi
vår verksamhet? Hur rekryterar vi nya
medlemmar och hur gör vi för att behålla gamla
aktiva medlemmar? Hur kan vi förbättra vår
klubbekonomi?
Efter lunchen kom statens haverikommisson och
pratade säkerhet; Varför sker olyckor? Sakari
Havbrandt, Statens Haverikommission, delade
med sig av sina erfarenheter som
utredningschef."
Klubbarna har under året genomfört en
omfattande
utbildningsverksamhet.
Utöver
flygutbildning har studiecirklar och föreläsningar
om bland annat klimatet och olika flygtema
genomförts. Genom bland annat flera
utbildningsinitiativ på säkerhetsområdet har
disrtiktet förskonats från allvarliga insidenter
vilket bara är att gratulera. Bland klubbar som
prioriterat säkerhet i utbildningsform är
Jönköpings
Segelflygklubb
och
Smålands
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Slutord
SmB FSF vill framföra ett varmt tack till Smålands
IF, Blekinge IF och Svenska Flygsportförbundet
samt till de enskilda personer och organisationer
som under det gångna året på olika sätt starkt
bidragit till flygsportens verksamhet och utveckling.
Årets speciella tack vill vi dock framföra till SISUSmåland för det stora stöd som klubbar och
distrikt erhållit under det gågna verksamhetsåret.

Ballongklubben André har deltagit med
3 team på SM och2 team på VM i Ungern

Styrelsen har under året arbetat för att
förverkliga målet – att våra medlemmar skall få
flyga så mycket som möjligt, så säkert som
möjlig, så billigt som möjligt förutsatt att all vår
verksamhet är präglad av ett starkt miljömedvetande.

VM i Ungern 2010

Ekonomi
Under kalenderåret 2010 har bidrag erhållits från
Smålands IF, Blekinge IF samt Svenska Flygsportförbundet. I övrigt hänvisas till Resultat- och
balansräkningen.

Växjö 11-03-12
Bengt-Eric Fonsell
Toby Fridolfsson
Torbjörn Carlsson
Henry Ydefjäll

Utmärkelser
Styrelsen har beslutat att " för utomordentliga
insatser för "Flygsporten i Sverige" vid årsmötet
2011 utdela Svenska Flygsportförbundets
förtjänstemedalj till följande personer:
GULD
Walter Hansson, Kronobergs Segelflygklubb
SILVER
Henry Ydefjäll, Kronobergs Segelflygklubb
Ingrid Svalander, Jönköpings Flygklubb
Ingrid Magnusson, Kronobergs Segelflygklubb
Jan Magnusson, Kronobergs Segelflygklubb
Dan Sjöqvist, Smålands Fallskärmsklubb
Ingmar Svensson, Stranda MFK
Göran Zackrisson, Jönköpings Flygklubb
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Ingmar Lilja
Göran Sjödin
Helmut Moritz
Ingrid Svalander
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