Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2018
Svenska Flygsportförbundet (FSF) genomförde under 2018 sitt 52:e verksamhetsår. Under året redovisade FSF 366
(365) föreningar till RF, varav 364 uppfyller de formella kraven.
Medlemmar
Föreningarna har tillsammans till FSF rapporterat in 21 748 (22 048) medlemmar varav 18 345 (18 850) aktiva enskilda
medlemmar. Snittålder är 49 år och 11% är kvinnor.
Aktiva i grenförbunden har varit fördelade enligt nedan:
Gren
Ballong
Fallskärm
Hängflyg
Konstflyg
Modellflyg
Motorflyg
Segelflyg
Skärmflyg
Totalt aktiva

Aktiva 2018
852 snitt 44 år 35% kvinnor
1 556 snitt 37 år 20% kvinnor
171 snitt 51 år 2% kvinnor
59 snitt 48 år 17% kvinnor
5 851 snitt 51 år 8% kvinnor
3 823 snitt 54 år 4% kvinnor
2 310 snitt 52 år 9% kvinnor
1 770 snitt 50 år 9% kvinnor
16 392 *

Aktiva 2017
846 snitt 43 år 35% kvinnor
1 793 snitt 36 år 20% kvinnor
167 snitt 50 år 2% kvinnor
112 snitt 45 år 17% kvinnor
6 404 snitt 49 år 8% kvinnor
3 849 snitt 53 år 4% kvinnor
2 364 snitt 52 år 9% kvinnor
1 695 snitt 49 år 9% kvinnor
17 230

* Data uttaget ur idrottOnline 2019-01-16. Skillnaden på totalt aktiva inom FSF och inom grenförebunden är att vi har några
individer som inte kopplats till en gren.

Styrelsen
Vid Flygsportförbundets ordinarie årsstämma i Arlanda den 17 mars 2018 valdes följande styrelse:
Ordförande:
Anders Åkvist
vald till årsmötet 2019
Vice ordförande:
Jannica Wunge
vald till årsmötet 2020
Kassör:
Henry Lindholm
vald till årsmötet 2020
Ordinarie ledamot:
Heléne Kihlström
vald till årsmötet 2020
Ordinarie ledamot:
Kjell Folkesson
vald till årsmötet 2020
Ordinarie ledamot:
Ulf Höglin
vald till årsmötet 2019
Ordinarie ledamot:
Ann-Sophie Tersmeden
vald till årsmötet 2019
Kjell Folkesson började sin anställning som generalsekreterare i FSF den 1 november och avsade sig därmed sitt
uppdrag i styrelsen. Kjell har under 2018 jobbat deltid i FSF i november och december men kommer från januari 2019
att jobba heltid.
Styrelsen har under året haft nio protokollförda sammanträden.
Distriktsförbunden
Vi har totalt tretton flygsportdistrikt varav sex har redovisat sin verksamhet till FSF. Vi har bland annat deltagit på
Västra Götalands Flygsportförbunds höstkonferens i Stenungsbaden.
Internationell verksamhet
Flygsportförbundet har varit mycket aktivt i det internationella arbetet och varit representerat vid flera internationella
sammankomster, bland annat inom ramen för Europe Air Sports (EAS) och Fédération Aéronautique Internationale
(FAI). FAI-medlemsavgiften för 2018 blev 258 516 kr (30 600 CHF).

Administrativa funktioner
Kansli och administration
Kanslitjänsten har under året köpts av Propania AB. I november började dessutom vår generalsekreterare Kjell
Folkesson på deltid. Förbundet säljer kanslitjänster till grenförbunden Ballong och Hängflyg. FSF hyr arbetsplatser och
förråd hos KSAK i Alvik från hösten, men under 2018 har vi även betalat för vår plats i Idrottens hus (RF) på
Södermalm i Stockholm. Detta kontrakt har avslutats under 2018 och på detta vis gör vi långsiktigt en besparing på våra
kanslikostnader och får kollegor som förstår flygsport.
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Personal
Under året har styrelsen rekryterat en generalsekreterare som i november och december 2018 har arbetat på deltid för
FSF. Från januari 2019 är generalsekreteraren anställd på heltid.
Ekonomitjänster
Ekonomin drivs i egen regi, och revideras av ET revision AB med revisor Magnus Ekmark Tjärnberg.

Omvärldsbevakning
Luftrumskommittén
FSF:s Luftrumskommitté arbetar med att bevaka flygsportens tillgång till luftrummet. Om den nuvarande utvecklingen,
med alltmer avgränsad luft, inte bryts kommer dagens unga flygsportare inte ha samma möjligheter att utöva sin
flygsport som tidigare generationer har haft. Möjligheterna att rekrytera och utbilda ungdomar i flygsport riskerar då
också att allvarligt försvåras.
Luftrumskommittén har utarbetat en luftrumspolicy som i detalj beskriver hur vi anser att luftrummet skall utformas för
att ge så många brukare som möjligt maximal tillgång till luftrummet samtidigt som flygsporten får tillgång till det
luftrum den behöver.
Luftrumskommittén har haft sju protokollförda sammanträden under perioden 1/1 – 31/12 2018. Luftrumskommittén
har haft två egna möten på högsta nivå med luftrumsansvariga på Transportstyrelsen under perioden samt deltagit i fem
andra möten med Transportstyrelsen, där även andra brukarorganisationer har varit inbjudna. Luftrumskommittén har
också haft ett möte med utredarna av Luftrum 2040 på Luftfartsverket, där vi fick tillfälle att presentera vår verksamhet
och vår syn på luftrummet.
Luftrumskommittén har haft möten och/eller fört diskussioner med enskilda föreningar, grenförbund, idrottsdistrikt och
flygtrafikledningsorgan kring luftrumsfrågor under perioden. Kommittén har även tagit internationella kontakter och
fört diskussioner med europeiska specialister på luftrumsfrågor.
Luftrumskommittén har under perioden besvarat tio remisser eller underhandskontakter gällande förändringar av
luftrum eller regelverk för luftrum. Idag känner alla berörda myndigheter till att Svenska Flygsportförbundet har en
luftrumskommitté som har en egen luftrumspolicy och som bevakar luftrumsfrågor. Vi noterar att våra myndigheter
numer är angelägna om att ha en dialog med luftrumskommittén även om vi ännu inte kunnat notera något konkret
genomslag för våra förslag.
Arenadatabasen
Vi har under 2018 fortsatt arbeta med arenadatabasen, som skall hantera/visa alla våra flygsportarenor runt om i landet.
Arenadatabasens syfte är att visa var våra medlemmar finns. Det behövs i luftrumsfrågor och även vid diskussioner runt
anläggningsstöd med RF och kommuner. Dessutom hoppas vi att vi höjer flygsäkerheten genom att vi får med arenorna
på KSAKs TMA kartor. Arenadatabasen innehåller drygt 500 arenor.
Riksidrottsförbundet
Under året har det varit möten mellan RF och FSF rörande bland annat frågor om strategier, utvecklingsplaner, bidrag
och åtaganden. FSF deltog med två personer på Riksidrottsforum i Ronneby.

Idrottsaktiviteter
Antidoping
I december fastslog Svenska Flygsportförbundet ett nytt antidopingprogram. I programmet uppmanar vi våra föreningar
att ”vaccinera klubben”. 2018 har Borlänge Flygklubb vaccinerat klubben, men vårt mål är givetvis att det skall bli fler
vaccinerade klubbar redan 2019. Vi uppmanar även våra flygsportare att bli en ”Ren vinnare” genom att genomföra eutbildningen ”Ren vinnare”. Hittills har 53 flygsportare genomfört utbildningen.
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Idrottsliga internationella framgångar.
Medaljörer vid världsmästerskap, världscuper och europamästerskap.
VM
VC
EM
• Fallskärm:
FS4 brons5
FS4 brons5
FS44 brons
• Modellflyg:
F1A silver3
F1A2 2xguld, 1xbrons
6
• Modellflyg:
Drönare guld & silver 1
• Segelflyg:
Lag silver
1
2
3
4
5
6

Segelflyg: Silverlaget bestående av Richard Swanström, Jan-Ola Nordh, Niklas Lövgren, Per Carlin & lagkapten Klas Sahlen,
Friflyg, modellflyg: Individuellt guld till Per Findahl, brons till Anders Persson de tillsammans med Robert Hellgren tog också guld i lag.
Friflyg, modellflyg: Världscup tvåa Per Findahl
Fallskärm: EM brons i inomhus 4-formationshoppning till Ulf Liljenbäck, Martin Bäcklin, Johan Edvall och Rikard Rodensjö
Fallskärm: VM brons 4-formationshoppning för damer till Lena Erlandsson, Bodil Almberg, Katarina Sonnevi och Johanna Forslund samt
kamermannen Tobias Forslund. Samma lag tog även hem brons i världscupen denna gång inomhus.
Drönare: VM silver till laget Noa Koch, Oscar Nilsson, David Modig & Viggo Koch med Jonas Åberg som lagkapten. JVM guld till Oscar Nilsson.

Internationella tävlingsarrangemang
• 2018 arrangerades fyra stycken FAI sanktionerade CAT 2 arrangemang i Sverige:
Borås Segelflygklubb arrangerade i maj/juni ett VM-kval i Sailplane Grandprix.
• Skärmflygarna arrangerade två tävlingar.
• I april/maj arrangerades Swedish West Cup Paragliding i Falköping och juni/juli Sverige Cup Kittelfjäll.
• I maj arrangerade Karlskoga Modellflygklubb linflygtävlingen Karlskoga Worldcup.
Elitverksamheten
Landslagstödet är ett stödsystem som är till för att stärka individer och team i grenförbundens landslag med målsättning
att ta medaljer på VM och EM. Det har skett i form av resebidrag för att på så sätt bidra till lägre resekostnader för
utövaren att ta sig till och från tävlingsarenan. För resor inom EU har beloppet varit maximalt 3 000 kr och utanför EU
6 000 kr. Grenförbund har bidraget med lika stor summa som är ansökt till FSF. Merparten av landslagsstödet från RF
är utdelat, en mindre summa kvarstår (18 000 kr) i avvaktan på att fördelas på aktiviteter/resor utförda 2018.
Landslagssamlingen på Bosön, 24-25/11 med syfte att stärka kunskapen i idrottspsykologiska färdigheter samt bygga
nätverk för grenöverskridande kunskapsutbyte, samlade ett 80-tal av våra landslagsmedlemmar och ledare.
FSF:s elitgrupp har förfogat över 550 000 kr att dela ut som elitstipendium. Grenförbundens representanter i elitgruppen
har förslagit de landslagsmedlemmar/team som ses som möjliga kandidater till medalj på VM, EM eller i andra större
internationella & nationella tävlingar att söka stipendium. Grenförbunden kunde även föreslå tävlande som är relativt
nya i sin gren och visar en god potential. Dessa har då placerats i en egen kategori. De nominerade har därefter blivit
inbjudna att söka stipendium för att sedan presenteras och väljas av elitgruppens medlemmar.
Två team- och sex individuella stipendier delades ut till följande:

Vi har startat ”Projekt landslagskläder” med syfte att se över och uppdatera landslagsklädernas utformning för att möta
krav på funktionalitet och möjlighet att knyta eventuella sponsoravtal.
Arbetet med att revidera utvecklingsplanen med tillhörande verksamhetsplan är ej genomfört och har en ny deadline i
maj 2019.
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Ungdom
Tillsammans med RF/SISU Idrottsutbildarna har vi arbetat vidare med Flygsportförbundets utvecklingsplan, som är en
del av Idrottslyftet. Syftet är att hitta fokusområden kopplade till Strategi 2025 och som genererar ny verksamhet för 725 åringar.
Idrottslyftet
I januari genomfördes en idrottslyftskonferens för de av våra föreningar som har LOK-verksamhet. Under konferensen
fokuserades på inkluderande idrott och att presentera FSF:s utvecklingsplan. Förbundets fokusområden har legat på
luftrum, arenor och kompetenshöjning av ledare. Våra föreningar har haft möjlighet att få medel för strategi 2025-arbete
inom områden som rekrytering, låneutrustning/träningsmaterial, fler kompetenta ledare, föreningskunskap samt
opinionsarbete luftrum och flygplatser.
Följande föreningar har fått medel för
Nya rekryteringsinsatser
FSK Cirrus Göteborg, Göteborgs SFK, Herrljunga FK, KFUK-KFUM:s MFK U-275 & Luleå R/C klubb.
Opinionsarbete
Aeroklubben Göteborg, Arboga FK, Borlänge FK, Borås FK, Borås SFK, Borås UFK, FSK Cirrus Göteborg, FSK
Aros, Fenix SFK, Feringe SFK, Göteborgs SFK, Halmstad SFK, Herrljunga FK, Intl Aerobatic Club Ch 22, Jönköpings
SFK, Kronobergs SFK, Lidköpings FK, Segelflygarna Uppsala FK, SFK Göteborg, Stockholms SFK, Västerås SFK &
Östra Sörmlands FK.
Ny verksamhet låneutrustning/träningsmaterial
FSK Cirrus Göteborg, Fenix SFK, Göteborgs SFK, Herrljunga FK, KFUK-KFUM:s MFK U-275, Luleå R/C klubb &
Östersunds FSK.
Ledarutbildning av ledare/föreningskunskapsutbildning
Arboga FK, Borås SFK, FSK Aros, FSK Cirrus Göteborg, Göteborgs SFK, Halmstad SFK, Kronobergs SFK,
Lidköpings FK, Nyköpings FSK, Segelflygarna Uppsala FK, Skånes FSK, Stockholms FSK, Västerdalarnas FK,
Västerås SFK, Örebro FSK & Östersunds FSK.

Årets unga ledare
Västerdalarnas Flygklubbs medlemmar Sofia Jonsson och Johan Gustafsson fick stipendier om 5 000 kr var, som 2018
års unga ledare.
Ungdomsarbete
Inom idrottsrörelsen är vi överens om att LOK-stödsredovisning är det sätt på vilket vi dokumenterar vårt
ungdomsarbete (7–25 åringar). Vi gläder oss åt att vi 2018 har fler LOK-redovisande föreningar än föregående år (40
stycken jämfört med 38 år 2017). Dock är det nedslående att inte fler av våra föreningar bedriver ungdomsarbete – vem
skall annars driva föreningens verksamhet vidare i framtiden?
Följande 40 föreningar har VT 2018 LOK redovisat (HT är ännu inte klar):
Aeroklubben Modell i Göteborg, Alingsås Flygklubb, Borlänge Flygklubb, Borås Segelflygklubb, Chalmers Ballong
Corps, Club Parapente Syd, Eslövs Sportflygklubb, Fallskärmsklubben Aros, Fallskärmsklubben Cirrus Göteborg,
Föreningen Eslövs Unga Vingar, Göteborgs Segelflygklubb, Helsingborgs Flygklubb, Helsingborgs Modellflygklubb,
Herrljunga Flygklubb, Karlskoga Modellflygklubb, KFUK-KFUM:s Modellflygklubb U-275, Kronobergs
Segelflygklubb, Kungsbacka Modellflygklubb, Landskrona Flygklubb, Lidköpings Flygklubb, Linköpings
Fallskärmsklubb, Ljungby RC-Klubb, Modellflygklubben Snobben, Radioflygklubben Gripen, Ripa Modellflygklubb,
Rättviks Modellflygklubb Fenix, Sala Skärmflygklubb Silverflygarna, Segelflygarna Uppsala Flygklubb, Skånes
Fallskärmsklubb, Slättlanda Modellflygklubb, Stockholms Fallskärmsklubb, Stranda Modellflygklubb, Söderhamns
Fallskärmsklubb, Söderslätts Flygklubb, Södra Dalarnas Radioflygklubb, Vallentuna Modellflygklubb, Västerås
Segelflygklubb, Ånge Flygklubb, Örebro Fallskärmsklubb & Östersunds Fallskärmsklubb.

Marknadsaktiviteter
Information
Hemsidan uppdateras kontinuerligt och adressregistret är aktuellt för både e-post och post. Dessutom har vi nu en
arenadatabas.
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Flygdagar och mässor
FSF har närvarat på bland annat flygfesten i Dala-Järna & Aeroklubben Göteborgs 100 års jubileum.
Förtjänstmedaljer
Under 2018 har vi delat ut 8 guldförtjänstmedaljer och 17 silverförtjänstmedaljer.
Guldförtjänstmedaljörerna:
• Kurt Heidfors nr 72
• Walter Hansson nr 73
• Kurt Svensson nr 74
• Kaj Thorsén nr 75
• Göte Persson nr 76
• Lars-Erik Höglund nr 77
• Pär Ekman nr 78
• Olof Bertilsson nr 79
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