Verksamhetsberättelse AntiGravity League (AGL)
Årsmöte 2012.
Föreningen har bedrivit verksamheten med följande personer i styrelsen,
Ordf Kaj Skäre
Sekr Geir Danielsen
Kassör Stefan Olovsjö
Medlemmar 2012
12st varav 5 gästmedlemmar.
Det har genomförts 2 protokollförda styrelsemöten, samt fortlöpande hantering av
klubbadministration och kontakt med Brattforshedens flygklubb.
Under vintern har en informationspamflett tagits fram för att på ett enkelt sätt sprida info om
klubbens verksamhet. Skyltfönsterutställning i centrala Filipstad finns sedan september 2012.
Klubbens arrangerade verksamhet har bestått av tävlingsverksamhet och sportflyg.
Under kategorin sportflyg har under vintersäsongen inomhusflyg genomförts i Ferlinhallen. Denna
verksamhet har helt bekostats av medlemmarna själva. Flera AGL-medlemmar deltog i den stora
inomhusflygningen i Stora Halla, Degerfors.
Arbete med att anpassa modellflygytan på Brattforshedens flygplats med finklippta områden för
anpassat för motorflyg har genomförts.
25 Augusti deltog AGL i arrangemanget ”Flygets dag” som Brattforshedens flygklubb arrangerade på
Brattforshedens flygplats. AGL genomförde modellflyg med såväl förbränningsmotordrivna flygplan som
elmotordrivna och segelflyg med vinchstart. Skolflygning med dubbelkommando erbjöds och utnyttjades
av några besökare. Vid detta tillfälle delades infoblad om AGL ut till dom som visade intresse.
En av AGL´s medlemmar arrangerade ett samordningsevent för deltagare inom projektgruppen i hans
yrkesverksamhet där AGL ansvarade för flygning med dubbelkommando, lunch samt simulatorflygning
på storskärm. För detta event inskaffades diverse utrustning som bekostades av eventet. AGL har nu
två uppsättningar elsegelflygplan med trådlös DK-radio tack vare detta event.
En av AGL´s medlemmar har skänkt en gasolgrill, till denna grill beslutade styrelsen om inköp av
gasoltub. Grillen finns i hangar på Brattforshedens flygplats.
AGL har för säsongen 2012 ansökt om internationell tävlingslicens för två medlemmar samt nationell
tävlingslicens för tre medlemmar. AGL`s arrangerade tävlingsverksamhet har bestått i AGL Masters tre
deltävlingar. AGL GrandMaster planerades men blev i sista stund inställd pga för få anmälda deltagare.
AGL Masters samlade totalt 15 olika piloter från skilda delar av landet, segrare blev Pasi Väisänen som
tävlade för RFK Ikaros i Örebro.
AGLmedlemmar har under året deltagit i tävlingar inom segelflyg, såväl nationellt som internationellt:
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I samband med AGL Masters3 genomfördes, i samarbete med SMFF´s grenspecialist för RC-segel, ett
nationellt ting för i första hand tävlande i klass F3B.
Konstruktion och tillverkning har påbörjats för att sammanställa en resultatanläggning för hantering av
tävling i klass F3B, tanken är att kunna arrangera internationella tävlingar på Brattforshedens flygplats.
För resultatberäkning på tävlingar i AGL´s regi har under de senaste åren använts ett program tillverkat
av en modellflygare i Australien. Styrelsen beslutade, på initiativ av ordf, att donera 150 Australienska
dollar (motsv drygt 1000SEK) till programmakaren.

