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Sid 2 

Fakta _____________________________________________________________________ 
 

Möten: 

Under året har, förutom årsmötet, 8 

protokollförda styrelsemöten genomförts. 

Medlemmar: 

Sundsvalls Segelflygklubb hade 40 st 

medlemmar under 2022. 

Utbildning: 

Flygutbildning (grund) har genomförts i 

segelflygplan under 2022. 

Flygverksamheten i siffror: 

   År Timmar 

2020 51 

2021 91 

2022 115 

Ekonomi: 

Verksamheten genererade ett positivt resultat 

igen då flygverksamheten åter kunde bedrivas 

under normala förhållanden efter pandemin. 

Intäkter från skol- och f-flygning nådde inte 

riktigt upp till vår ambition, men de totala 

intäkterna låg i nivå med budget. 

Klubbens utgifter i form av tillstånd och avgifter 

ligger numera på en relativt hög nivå. Beroende 

på nivån på flygtidsuttaget kommer det förr eller 

senare att slå igenom på flygavgifterna. 

Kostnader för flygbogsering ökar något på grund 

av ökade bränslepriser.  

Det ekonomiska utfallet redovisas i sin helhet i 

förenklat bokslut för 2022. 

 

Styrelsen och funktionärer under året ________________________________ 
 

Ordförande: Tomas Norberg 

Vice ordförande: Dag Sollén 

Kassör: Anders Dillner 

Sekreterare: Bo Hedlund 

Ledamot: Fredrik Almberg 

Revisorer: Lage Norberg, Staffan Norberg 

Valberedning: Per Fredrik Boman, Gunnar Molin 

PR-ansvarig: Björn Westros 

Segelflygchef: Tomas Norberg 

Motorflygchef: Fredrik Almberg 

Motortekniker/ansv. motorseglare: 

Frej Morenius 

Tekniskt ansvarig/segelflygtekniker:  

Dag Sollén 

Segelflyglärare: Tomas Norberg, Frej Morenius, 

Staffan Norberg, Erik Forsberg 

 D
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Sid 3 

Anläggningen i Stöde ___________________________________________________ 
 

Säsongen började fint med arbetsdag i Stöde den 15 maj. 

Anläggningen ställdes ordning, flygplanen monterades och 

allt annat som behövde göras inför säsongsstart. 

Vindstruten höll inte så länge i snålblåsten under tidig del av 

säsongen. Ny inhandlades och kom på plats med rekordfart. 

Löpande underhåll som banröjning och gräsklippning mm har 

utförts under året. Ommålningen av klubbstugan fortsatte 

under lägerveckorna. Dock lite kvar innan vi kan ställa undan 

färgburkarna för den här gången. 

Gräsklippning av fältet seglar upp som ett allt större problem 

då vi har behov av snar investering i ny gräsklippare. 

 

 

Segelflygverksamheten _________________________________________________ 
 

Efter en lite trög start som 

mestadels regnade eller blåste 

bort blev det åter fart i 

flygverksamheten. Under hela 

säsongen har vi haft ett fortsatt 

högt tryck på flygskolan. 

Dessutom har trenden med 

minskad F-flygning vänt.  

Återigen kunde vi genomföra två 

lägerveckor, v27 och v31, med 

elever och medlemmar från olika 

klubbar. Att ha deltagare från olika klubbar på våra läger ger naturligtvis ett större flygtidsuttag, men 

sporrar även till ännu mer verksamhet. 

Under lägerveckorna flögs det med klubbens egna och inlånade flygplan. Senare under säsongen tillkom 

en Astir från Östersunds Segelflygklubb som SSFK lånat in tills vidare. 

Av all flygtid som genererades under 2022 stod skolflygningen för 50% och F-flygningen för resterande 

50%. Detta kan jämföras med fjolåret då F-flygningen stod för 25% av flygtidsuttaget. Detta är en naturlig 

utveckling då flera elever nu är klara med sina certifikat. Våra ambitioner under året att motivera till mer 

F-flygning kommer att fortsätta under 2023. 

 D
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Sid 4 

Då pandemin inte längre påverkade verksamheten i någon större utsträckning såg vi även en lite större 

efterfrågan på olika former av provlektioner. 

 

Flygskolan har skolat fram 2 st C-diplom och 2 st 

certifikat. Dessutom har vi 10 elever under 

skolning. Stefan på bilden fixade C-diplomet under 

säsongens sista flygdag i Stöde. 

Teoriutbildningen för våra allra nyaste elever 

kommer att bli lite annorlunda med en högre grad 

av självstudier. Dock är ambitionen att varva med 

online lektioner i lämplig omfattning. 

Teoriproven måste man ju också klara av innan 

man får något certifikat. Vår teorisamordnare 

Mats Danielsson och Provvakt Fredrik Almberg har 

kämpat för att eleverna ska kunna avlägga sina 

prov enligt de nya premisserna. 

 

 
Bryggan __________________________________________________________________ 
 

Att få bryggan i älven skulle visa sig bli ett äventyr. Ulf 

ställde som vanligt upp med en av sina traktorer. Men 

vägen ner till älven visade sig vara allt annat än bra. 

Det krävdes en lite större traktor för att dra loss Ulf 

till torra land igen. Men det går ju att dra bryggan 

över älven med båt i stället. I alla fall om 

båtmotorerna fungerar. Paddel och simmare blev till 

slut räddningen innan alla bryggsektioner var 

på plats. Guldstjärna till André som trotsade 

det svala vattnet och bogserade 

bryggsektionerna. 

 

 D
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Sid 5 

TMG-verksamheten _____________________________________________________ 

TMG verksamheten hos den privata Ximango gruppen har tyvärr minskat så radikalt att beslut togs under 

året att avveckla maskinen. En Belgisk köpare nappade och får under våren 2023 hem en mycket väl 

underhållen Ximango. 

 

Övrigt ____________________________________________________________________ 
 

Fysiskt och Digitalt årsmöte 

Nu kunde vi äntligen träffas fysiskt på årsmöte igen. Men då vi lärt oss att erbjuda möjligheten att delta 

digitalt så blev det ett kombinerat fysiskt och digitalt årsmöte. Uppskattat av alla som bor för långt bort 

för att kunna delta på plats. 

 

Digital flygledarträff 

Inför säsongen genomfördes den traditionella flygledarträff digitalt som ett led i att ytterligare höja 

flygsäkerheten i klubben. Denna informationsträff kommer att ha alla klubbens medlemmar som 

målgrupp i fortsättningen då informationen är både viktig och obligatorisk för alla som deltar i 

verksamheten. 

 

Samarbetsavtal 

Under året fortsatte samarbetet med med Ånge Flygklubb, Östersunds Segelflygklubb och Sollefteå 

Flygklubb. Det samarbetsavtal vi tagit fram förenklar för alla medlemmar att flyga i varandras klubbar 

samt inte minst, möjliggör för elever från de andra klubbarna att nyttja SSFK:s flygskola. 

Totalt 5 st elever från dessa klubbar genomgår flygutbildning i Sundsvalls DTO flygskola. Dessutom har 

andra piloter från klubbarna tidvis flugit i Stöde. 

Samarbetet förenklar även lån av flygplan mellan klubbarna. Sollefteå Flygklubb stationerade inom 

ramarna för avtalet sin ASK21 på Stöde under båda lägerveckorna. Dessutom lånas Östersunds 

Segelflygklubbs Astir in tills vidare. Tonys privatägda Glasflügel har också hyrts in. 

  

Rekrytering 

Under 2022 tillkom två nya medlemmar som är under utbildning. Den ökande tillströmningen av nya 

medlemmar under de senaste åren har dock inneburit att flygskolan fortfarande har fullt upp med 

flygutbildningen. Klubben har även under detta år deltagit i workshops arrangerade av Flygsportförbundet 

som bl a syftar till att stärka rekryteringen. 
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Sid 6 

Underhåll 

Som vanligt har årstillsyn på flygplanen och annat nödvändigt underhåll genomförts. Lånet av Astiren från 

Östersund innebar en utmaning med årstillsyn mm så att vi kunde få den i luften under hösten. Vår 

tekniker Dag samlade styrkorna och lyckades på kort tid bli klar med allt inklusive en resa till Ljusdal för 

ARC granskning. 

 

 

 

 

 

 

Tomas Norberg Dag Sollén  Anders Dillner 

Ordförande  Vice ordförande Kassör 

 

 

Bo Hedlund  Fredrik Almberg 

Sekreterare  Ledamot 
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Sid 2 


Fakta _____________________________________________________________________ 
 


Möten: 


Under året har, förutom årsmötet, 8 


protokollförda styrelsemöten genomförts. 


Medlemmar: 


Sundsvalls Segelflygklubb hade 40 st 


medlemmar under 2022. 


Utbildning: 


Flygutbildning (grund) har genomförts i 


segelflygplan under 2022. 


Flygverksamheten i siffror: 


   År Timmar 


2020 51 


2021 91 


2022 115 


Ekonomi: 


Verksamheten genererade ett positivt resultat 


igen då flygverksamheten åter kunde bedrivas 


under normala förhållanden efter pandemin. 


Intäkter från skol- och f-flygning nådde inte 


riktigt upp till vår ambition, men de totala 


intäkterna låg i nivå med budget. 


Klubbens utgifter i form av tillstånd och avgifter 


ligger numera på en relativt hög nivå. Beroende 


på nivån på flygtidsuttaget kommer det förr eller 


senare att slå igenom på flygavgifterna. 


Kostnader för flygbogsering ökar något på grund 


av ökade bränslepriser.  


Det ekonomiska utfallet redovisas i sin helhet i 


förenklat bokslut för 2022. 


 


Styrelsen och funktionärer under året ________________________________ 
 


Ordförande: Tomas Norberg 


Vice ordförande: Dag Sollén 


Kassör: Anders Dillner 


Sekreterare: Bo Hedlund 


Ledamot: Fredrik Almberg 


Revisorer: Lage Norberg, Staffan Norberg 


Valberedning: Per Fredrik Boman, Gunnar Molin 


PR-ansvarig: Björn Westros 


Segelflygchef: Tomas Norberg 


Motorflygchef: Fredrik Almberg 


Motortekniker/ansv. motorseglare: 


Frej Morenius 


Tekniskt ansvarig/segelflygtekniker:  


Dag Sollén 


Segelflyglärare: Tomas Norberg, Frej Morenius, 


Staffan Norberg, Erik Forsberg 







 
 


Sid 3 


Anläggningen i Stöde ___________________________________________________ 
 


Säsongen började fint med arbetsdag i Stöde den 15 maj. 


Anläggningen ställdes ordning, flygplanen monterades och 


allt annat som behövde göras inför säsongsstart. 


Vindstruten höll inte så länge i snålblåsten under tidig del av 


säsongen. Ny inhandlades och kom på plats med rekordfart. 


Löpande underhåll som banröjning och gräsklippning mm har 


utförts under året. Ommålningen av klubbstugan fortsatte 


under lägerveckorna. Dock lite kvar innan vi kan ställa undan 


färgburkarna för den här gången. 


Gräsklippning av fältet seglar upp som ett allt större problem 


då vi har behov av snar investering i ny gräsklippare. 


 


 


Segelflygverksamheten _________________________________________________ 
 


Efter en lite trög start som 


mestadels regnade eller blåste 


bort blev det åter fart i 


flygverksamheten. Under hela 


säsongen har vi haft ett fortsatt 


högt tryck på flygskolan. 


Dessutom har trenden med 


minskad F-flygning vänt.  


Återigen kunde vi genomföra två 


lägerveckor, v27 och v31, med 


elever och medlemmar från olika 


klubbar. Att ha deltagare från olika klubbar på våra läger ger naturligtvis ett större flygtidsuttag, men 


sporrar även till ännu mer verksamhet. 


Under lägerveckorna flögs det med klubbens egna och inlånade flygplan. Senare under säsongen tillkom 


en Astir från Östersunds Segelflygklubb som SSFK lånat in tills vidare. 


Av all flygtid som genererades under 2022 stod skolflygningen för 50% och F-flygningen för resterande 


50%. Detta kan jämföras med fjolåret då F-flygningen stod för 25% av flygtidsuttaget. Detta är en naturlig 


utveckling då flera elever nu är klara med sina certifikat. Våra ambitioner under året att motivera till mer 


F-flygning kommer att fortsätta under 2023. 







 
 


Sid 4 


Då pandemin inte längre påverkade verksamheten i någon större utsträckning såg vi även en lite större 


efterfrågan på olika former av provlektioner. 


 


Flygskolan har skolat fram 2 st C-diplom och 2 st 


certifikat. Dessutom har vi 10 elever under 


skolning. Stefan på bilden fixade C-diplomet under 


säsongens sista flygdag i Stöde. 


Teoriutbildningen för våra allra nyaste elever 


kommer att bli lite annorlunda med en högre grad 


av självstudier. Dock är ambitionen att varva med 


online lektioner i lämplig omfattning. 


Teoriproven måste man ju också klara av innan 


man får något certifikat. Vår teorisamordnare 


Mats Danielsson och Provvakt Fredrik Almberg har 


kämpat för att eleverna ska kunna avlägga sina 


prov enligt de nya premisserna. 


 


 
Bryggan __________________________________________________________________ 
 


Att få bryggan i älven skulle visa sig bli ett äventyr. Ulf 


ställde som vanligt upp med en av sina traktorer. Men 


vägen ner till älven visade sig vara allt annat än bra. 


Det krävdes en lite större traktor för att dra loss Ulf 


till torra land igen. Men det går ju att dra bryggan 


över älven med båt i stället. I alla fall om 


båtmotorerna fungerar. Paddel och simmare blev till 


slut räddningen innan alla bryggsektioner var 


på plats. Guldstjärna till André som trotsade 


det svala vattnet och bogserade 


bryggsektionerna. 


 







 
 


Sid 5 


TMG-verksamheten _____________________________________________________ 


TMG verksamheten hos den privata Ximango gruppen har tyvärr minskat så radikalt att beslut togs under 


året att avveckla maskinen. En Belgisk köpare nappade och får under våren 2023 hem en mycket väl 


underhållen Ximango. 


 


Övrigt ____________________________________________________________________ 
 


Fysiskt och Digitalt årsmöte 


Nu kunde vi äntligen träffas fysiskt på årsmöte igen. Men då vi lärt oss att erbjuda möjligheten att delta 


digitalt så blev det ett kombinerat fysiskt och digitalt årsmöte. Uppskattat av alla som bor för långt bort 


för att kunna delta på plats. 


 


Digital flygledarträff 


Inför säsongen genomfördes den traditionella flygledarträff digitalt som ett led i att ytterligare höja 


flygsäkerheten i klubben. Denna informationsträff kommer att ha alla klubbens medlemmar som 


målgrupp i fortsättningen då informationen är både viktig och obligatorisk för alla som deltar i 


verksamheten. 


 


Samarbetsavtal 


Under året fortsatte samarbetet med med Ånge Flygklubb, Östersunds Segelflygklubb och Sollefteå 


Flygklubb. Det samarbetsavtal vi tagit fram förenklar för alla medlemmar att flyga i varandras klubbar 


samt inte minst, möjliggör för elever från de andra klubbarna att nyttja SSFK:s flygskola. 


Totalt 5 st elever från dessa klubbar genomgår flygutbildning i Sundsvalls DTO flygskola. Dessutom har 


andra piloter från klubbarna tidvis flugit i Stöde. 


Samarbetet förenklar även lån av flygplan mellan klubbarna. Sollefteå Flygklubb stationerade inom 


ramarna för avtalet sin ASK21 på Stöde under båda lägerveckorna. Dessutom lånas Östersunds 


Segelflygklubbs Astir in tills vidare. Tonys privatägda Glasflügel har också hyrts in. 


  


Rekrytering 


Under 2022 tillkom två nya medlemmar som är under utbildning. Den ökande tillströmningen av nya 


medlemmar under de senaste åren har dock inneburit att flygskolan fortfarande har fullt upp med 


flygutbildningen. Klubben har även under detta år deltagit i workshops arrangerade av Flygsportförbundet 


som bl a syftar till att stärka rekryteringen. 


 







 
 


Sid 6 


Underhåll 


Som vanligt har årstillsyn på flygplanen och annat nödvändigt underhåll genomförts. Lånet av Astiren från 


Östersund innebar en utmaning med årstillsyn mm så att vi kunde få den i luften under hösten. Vår 


tekniker Dag samlade styrkorna och lyckades på kort tid bli klar med allt inklusive en resa till Ljusdal för 


ARC granskning. 


 


 


 


 


 


 


Tomas Norberg Dag Sollén  Anders Dillner 


Ordförande  Vice ordförande Kassör 


 


 


Bo Hedlund  Fredrik Almberg 


Sekreterare  Ledamot 





		2023-03-15T21:17:42+0000


	



