
Köpings Flygklubb 2011-10-22
Kvartalsmöte
Närvarande: Rolf Hollsten, Mats Bergius, Tommy Erixon, Ingrid Hollsten, Veli-Matti Sorvari, Göran 

Karlsson, Gudrun, Henrik Liljeström, Ola  Lindblad, Bengt Palmestål, Calle Jonsson, Emil 
Nilsson, Ida Leek, Seppo Mäkkinen, Anders Stork, Niklas Wiklander, Jörgen Karlsson +2 
döttrar, 

§1. Bengt Palmestål hälsade alla välkomna, och förklarade mötet öppnat. 
Mats läste föregående protokoll.

§2. Sidvindslandningar.
Vi diskuterade sidvindslandningar. Jörgen berättade om sitt haveri. Om du känner dej rostig, 
flyg med en kompis eller flyglärare och träna sidvindslandningar.

§3. Flygplansflottan.
Experimentklassad motorbergfalke.
Hur gör vi med den....ska vi sälja den till någon medlem?? Annonsera ut den??
Ska vi bygga den själv med mindre antal deltagare??  Förslag att sälja den till i första hand en 
medlem.
Veteransegelplanen.
Vi har en Bergfalke II/55 och en K8b som bara står.... vad ska vi göra?? Veteranklubben på 
Ålleberg tar tacksamt emot planen till 0 kostnad. Vingarna till TAF.?? Göran mäter. Annars 
skänker vi dom till veteranklubben.
Motorseglaren.
Det ser ut att lösa sig med reservdelsförsörjning för Limbach. Vi behåller planet, men tittar efter 
en Rotaxfalke.
UL-B 
Trist maskin??? En nyare maskin??? Nej vi har tillgång till maskiner i Västerås. Vi byter ruta, 
Sätter i uttag för förgasarsynkronisering på insugsröret, Vi sätter dit oljelucka i motorhuven, 
monterar in en nytt expansionskärl.
Normalklassat flygplan.
Går på förlängning.. Har 300 timmar kvar. Byta motor till en som tål oblyad bensin.
0-ad motor kostar 270 000:- En variant är att byta Cessnan mot en som har en motor som kan gå 
på bilbensin. Renovera i Litauen?? Vi borde kolla upp kostnaden för det! Och då kan vi skola på 
Cessna!

§4 Flygtider, enklast och billigast möjligt.
Tachotid? Motorns gångtid
Flygtid? Tid i luften.
Blocktid? Från att hjulen börjar rulla.
Debiteringsmodell i KFK.
Skriv ordentligt så att dom som fakturerar, ser vad som står, så att det blir rätt tid debiterat.

§5 Övriga frågor.
Inga.

Mellan örat och datorn.!!

………………………….. ……………………………
Veli-Matti Sorvari Bengt Palmestål
Sekreterare Ordförande för mötet.  
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