Tävlingskommittén TK

Verksamhetsberättelse 2020
Allmänt
Vi hade stora förhoppningar på att få igång en del projekt i tävlingsverksamheten, men det blev att
kaotiskt år med ett steg framåt och två bakåt, då det mesta ställdes in på grund av pandemin.
Positivt har varit att det funnits kraft till att jobba igenom de sista rekorden och i årets sista timma är
vi äntligen ikapp med rekordvalideringen.
Då i stort sett hela tävlingsgren blev inställt förbrukades en liten del av TK’s budget.

XC
Landslaget och EM 2020
Landslaget 2020 bestod av Victor Bergelin, Dan Girdea och Magnus Ericsson och målet var EM i Nis,
Serbien, som skulle gått av stapeln 19 juli – 1 augusti.
EM blev inställt, men piloterna plus Gillis Bengtsson tävlade i Freedom Open i Tolmin, Slovenien, som
kunde arrangeras och där vi gjorde fina resultat.
Dan och Victor lyckades dessutom komma med i ett antal tävlingar i Europa och med fina resultat
klättrade dom i WPRS-rankingen.

Swepool
Swepool 2020 bestod av:
o Johanna Hamne
o Nisse Carlsson
o Tor Jansson
o Håkan Lindqvist
o Victor Berglin
o Dan Girdea
o Love Lundgren
Vi har haft en del diskussioner om Swepool under året, då upplägget känns gammalt och från en tid
då tävlingsverksamheten hade betydligt mera i bidrag för en tävlingsgrupp, som Swepool.
Man tycker att ansökan känns strikt och lite överdriven. Det är svårt att ställa krav på de
motprestationer, som specificeras, då vi inte har tillräckliga ekonomiska medel att svara upp med.
Det vi landade i är att Swepool är en tävlingsgrupp för piloter, som vill satsa lite mera och där dom
har ett forum för att diskutera och planera träning och tävling för att utvecklas.

NO och Nordiska kommittén NHPC
Johanna Hamne representerade TK på NHPC-mötet i Köpenhamn 18-19 januari 2020.
Mötet röstade för att hålla Nordic Open i Pedro Bernardo, 6-12 september 2020, men även denna
tävling ställdes in och flyttas till 2021.
Planen med en gemensam Nordisk coach i de stora tävlingarna, för att ge våra aktiva samma
möjligheter till fokus på sin insats som övriga nationer, lades på is då inte alla länder har tagit beslut.
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SM
SM, som skulle gått i samband med Nordic Open, ställdes också in.

Sverige Cup
Våra SC generaler, Gillis Bengtsson och Emanuel Brodin, lade ner massor av tid och kraft och hade
klart med tre tävlingar i Sverige och en tillsammans med Norge Cup i Hvittingfoss.
Men för att följa RF’s riktlinjer fick vi även ställa in hela cupen, dock lyckades Norrsken genomföra en
lokal tävling i Kittelfjäll med att tjugotal deltagare.

XC tävlingar i Sverige
Svenska Fridistansligan via XC Contest blev en succé med dryga 40 piloter som var med och jagade
poäng. Gillis Bengtsson krossade allt motstånd och vann överlägset med Dan Hirdea som tvåa och
Erik Blomberg trea, bästa klubb blev SFG.
Tävlingen är ett suveränt sätt för nya tävlingspiloter att flyga XC, oavsett var och när, därför
sponsrade TK med avgiften till XC Contest.
Svenska Distansligan har tyvärr tappat rejält intresse. Lite synd, men vi antar att tävlingen kräver en
hel del av arrangör och pilot, vilket har gjort att många valt fridistansligan istället för dess enkelhet.

Acro
VM 2020 ställdes in och vi hade ingen verksamhet. Johanna Hamne och Victor Bergelin har tränat lite
på egen hand, men inga haft någon fokus på tävling.

PM
Ingen verksamhet.

Pricklandning
Ingen verksamhet.

Rekord
Med en stor insats av Jonas Svedberg och Staffan Rolfsson kom vi ikapp alla rekord i slutet av
december. På SSFF’s hemsida finns en ny layout där rekorden och dess status redovisas.
Beslutsunderlagen finns att hitta i Flygsportförbundets styrelseprotokoll.
Vi har brutit loss och uppdaterat formulären för att söka rekord, så att dessa kan fyllas i och signeras
elektroniskt för att underlätta för både pilot och TK.

Regler SM och Sverige Cup
Nisse Carlsson har under december tittat över våra befintliga tävlingsregler gentemot FAI och vi
planerar att jobba vidare med dessa under 2021.

Hjo 2021-02-18, Bengt Pettersson
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