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Verksamhetsberättelse 2020 för Segelflygets Veteransällskap
Årsmöte 2020 för verksamhetsåret 2019 och val till 2020 skulle hållits 16 maj men fick
skjutas på framtiden pga Coronans första fas våren 2020. Coronasituationen blev bättre
under sommaren och nytt årsmöte utlystes till 19 september på Ålleberg . Detta kunde genomföras
som ett fysiskt möte med 14 deltagare då också nya val genomfördes. Den sittande styrelsen sedan
förra årsmötet fick därför ett förlängt förtroende över sommaren fram till årsmötet.
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Representant i Stiftelsen Ållebergs Segelflygmuseum har varit oförändrat under året med Hans
Rolandsson och Anders Bjellby samt Rolf Björkman som suppleant.
Medlemmar
241 betalande medlemmar 2020 och 6 hedersmedlemmar.
Flygverksamhet
Följande 6 flygplan har använts under 2020 i SVS verksamhet.
Starter
Timmar
 Bergfalke II/55 SE-TAB
38
15
 Schweizer 2-22 SE-SMM
11
4
 Grunau Baby SE-SML
5
1
 Olympia SE-SMH
18
10
 PIK 16C Vasama SE-SZY
20
20
 Ka6E D-7171
1
3 Privat. Ägs av Petter Lindberg.
Totalt
93
53
Till ovanstående skall också läggas de 12 starter och 10 timmar som Henk Brokhorst från
Holland flög med K7 på flygveckan.
 Vädret var annars riktigt dåligt på alla våra flyghelger. De få flygbara dagarna har det blåst
mycket vilket hindrat flygning med framförallt Babyn och Schweizern. Vasaman har visat sig
vara populär att flyga. Även flygveckan hade inte alls lika bra väder som förra året. Sedan har
givetvis Coronan påverkat våra medlemmars möjlighet och lust att delta men vi har ändå
varit 10-15 vid varje tillfälle, lite fler under flygveckan. Men vi har hållt igång verksamheten
enligt planen under beaktande av FHM:s rekommendationer och att antalet starter och
flygtimmar blev hälften av förra årets får ändå anses ganska ok.
 Endast två vinschstarter utfördes med Vasama under året pga Coronan. Vi tackar Petter
Lindberg för att han håller vinschen igång.
 Vi tackar också Segelflyget för gott samarbete och stöd i samband med vår verksamhet på
Ålleberg inte minst för lån av bogserflygplan och ”Klevas” som tillhåll.
 Stiftelsen Ållebergs Segelflygmuseeum tillhandahåller lån av flygplan och lokaler i museet för
vilket vi är mycket tacksamma.
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Utåtriktad verksamhet
 SVS-Nytt har utkommit med 4 nr. Mångårige redaktören Jakob Söderberg avgick under
sommaren och ersattes av Rolf Björkman. Ett tack till Jakob för det arbetet.
 Ytterligare några veteransegelflyganknutna artiklar med SVS har funnits i t.ex Nostalgia,
Falköpings Tidning, Nordic Gliding, Bungee Cord (USA) och i VGC News.
 Svensk Flyghistorisk Förenings årsbok 2019 där medlemmar i SVS utgjort redaktionen med en
upplaga på 6000 ex har sålts via Segelflyget och oss. 264 sidor om segelflyg i går och i dag.
 Hemsidan har omarbetats och kopplats till Idrott on Line. Ny hemsidesredaktör är Björn
Magnusson, Skara. Stort tack till mångårige redaktören Rune Sturfelt.
 Regelbundna utskick sker på maillista till dom medlemmar vi har mail-adress till. Kommer att
minskas i omfång när hemsidan nu är igång igen.
 Vår Facebooksida har regelbundet 2-300 besökare och vi får en hel del ”likes”.
Möten, träffar
 Årsmöte 200919.
 Styrelsemöten 200125 (fysiskt), 200610 (Teams), 200620 (fysiskt), 201004 (fysiskt+telefon)
 Teknikerträff 200314, 200404, 201003
 Museiutskottet 200613, 201004
 Vi har varit representerade på Stiftelsens möten. Billingehuskonferensen blev inställd men vi
har deltagit i webinariemöten med FSF. Vi har haft möten med Segelflygets ordförande
Robert Danwid och Segelflygets förbundschef Henrik Svensson. Vi har varit representerade i
Falköpings Museiråd samt i Arbetslivsmuseernas samarbetsorganisation NAV.
 13-15 mars
Fokus på årstillsyner.
 3-5 april
Fokus på årstillsyner.
 24-26 april
Flygning med PC, kontrollflygningar. Iordningställande av museet.
 15-17 maj
Flygning.
 12-14 juni
Flygning.
 11 juli
Museet öppnar för säsongen.
 11-19 juli
Flygvecka
 21-23 aug
Flygning inkl provstarter.
 23 aug
Museet har fortsättningsvis endast öppet helger september ut.
 18-20 sep
Flygning. Årsmöte 19 sept 17.00.
 2-4 okt
Flygning, nedmontering. Vinteranpassning av museet.
 23-25 okt
Fokus på årstillsyner, arbete med Slingsby samt div omflyttningar.
Materiel
 Från Kalmar SFK (numera upplöst) har vi fått en Bergfalke III med vagn och en ansenlig
summa pengar. Stort tack till klubben och dess ordförande Bo Forsberg samt till Hans
Rolandsson som ombesörjde transporten.
 Vi har fått en PIK 5b från familjen Scherlund som varit utställd på Flyg och Lottamuseet i
Östersund. Stort tack för detta. Transporterades förtjänstfullt till Ålleberg av Sven-Åke Roos
och Tom Brantheim.
 Vi (Stiftelsen) har från Riksantikvarieämbetet erhållit medel för grundöversynen av Kranichen
och från Gustav VI Adolfs minnesfond medel till Slingsbyns grundöversyn. Stort tack till Björn
Svensson, Hans Rolandsson och Lennart Lagerfors som jobbat med ansökningarna.
 Underhållsverksamheten har varit omfattande under vårt teknikutskotts ledning. Årstillsyner
har utförts på Bergfalke TAB, Olympia SMH, Grunau Baby SML och efter många års stillestånd
på Schweizer 2-22 SMM som ersättare för Kranich och Slingsby som är under grundöversyn
samt slutligen Vasama SZY, den finna gåvan från Ernst Persson och Sture Rodling. Det största
projektet har dock varit grundöversynen på Slingsbyn där vingarna dukats om och arbetet på
kroppen påbörjats. Vi har fått utnyttja Segelflygets verkstad vid underhållshelger samt
övernattning i stugorna för en låg kostnad för vilket vi är mycket tacksamma.
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Processer pågår för att räta upp ägandet visavi Transportstyrelsen av våra flygande flygplan.
Grundprincipen att flygplanen ägs av Stiftelsen Ållebergs Segelflygmuseum och driften sköts
och bekostas av SVS. Tyvärr har överbyråkratiseringen och mycket okunskap hos
Transportstyrelsen lett till betydande förseningar och onödigt merarbete för oss.

Museet
Museiutskottet under Björn Svenssons ledning har haft flera träffar och en utvecklingsplan är
framtagen för att göra museet mer levande och intressant.
Museet öppnade 2020 först 11 juli dels pga Coronan men också att det var svårt att hitta guider pga
detta. Sedan var det öppet till 23 augusti och därefter vilket är nytt, på helger under sept. Knappt 700
besökare blev det under året vilket är ca 60% av ett ”vanligt” år vilket får sägas är bra mht
omständigheterna. Ett stort tack till alla museiguider!
Ytterligare en elektrisk hiss till södra porten är inköpt och montering påbörjad.
Städning och uppfräschning av museet pågår liksom uppdatering av inventarieförteckningen.
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