Information från TK
Styrelsemöte 2020-05-25

Budget
betalt:
• 2661 kr FAI sanktionering SC
• 6697 kr Medverkan NHPC mötet i januari
godkänt av TK:
• 8000 kr SC klubbarna (Norrsken 0ch Dalmåsarna)
• 3265 kr Stöttning FDL för scoring i XC Contest (301 EUR)
------------20 263 kr

Tävlingar
• Sverige Cup ställs in

• FSF styrelsemöte 11-15 maj beslutade att förlänga indragandet av sanktioner
för nationella tävlingar till 15 juli.
• Vi ställer in tävlingarna i Kittelfjäll och Dalarna.
• Då klubbarna lagt ner tid och vissa kostnader kommer dom att få bidraget på
4000 kr vardera
• För kostnadstäckning
• För att dom kommer att köra flygverksamhet på tävlingsdagarna så att piloter kan
komma och flyga och träna XC och tävlingsmomentet.
• För att vi vill att dom lägger ner arbete och arrangerar SC även nästa år.

Tävlingar
• EM flyttas fram till 23 augusti

• Information från arrangören 22 maj.
• Landslaget är informerat.
• Vi kommer att ha ett landslagsmöte inom kort och bestämma hur vi gör.
• Svårt för våra piloter att planera
• Känns osäkert att resa
• Vad gäller med försäkringar?

• Inget landslagskontrakt har skrivits mellan piloter och FSF ännu.

• Nordic Open

• Datum för tävlingen i september i Spanien står fast
• Arrangören och värdlandet Danmark skjuter fram datum för beslut
• Våra tävlingspiloter har svårt att planera, det hänger löst

Tävlingar
• De flesta comp.1 tävlingarna (Naviter, Chabre, GWO) flyttas till hösten
eller ställs in.
• Piloter erbjuds plats i höst eller nästa år eller avbokning mot 70-90 %
återbetalning.

Rekord
• FSF godkände alla rekord från TK vid styrelsemöte 11-12 maj.
•
•
•
•

Totalt 10 rekord som behandlats och godkänts av TK och skickats in till FSF.
Alla rekord kvinna, både i Sverige och utomlands, är nu klara.
Alla rekord standard i Sverige är klara.
Väntar dokumentation från FSF, sedan beställs medaljer hem.

• Pågår behandling av rekord standard utomlands.
• Ganska tidskrävande
• Andra luftrumsklasser att förstå
• Nationalparker med restriktioner att kontrollera
• Långa flyg

Nya rekord
• Gillis Bengtsson

• 6 maj 2020, Fri Distans, 230 km, ansökan kommit 25 maj 2020

• Gillis Bengtsson

• 13 maj, Deklarerad och Fri Distans, 278 km, ansökan kommit 25 maj 2020
• Höjdrekord ingår

• Johanna Hamne

• 20 maj, Deklarerad och Fri Triangel, 160 km, ansökan kommit 25 maj 2020
• Hastighetsrekord ingår

