Information från TK
SSFF styrelsemöte 2021-01-25

• TK ingår i FSF Tävlingsgrupp
• En del i FSF projekt för att lyfta fram flygsport

TK och
Flygsportförbundet

• Tävlingsgruppen arbetar med en struktur och
aktivitetsplan för att aktivera klubbarnas
tävlingsverksamhet.

• TK har sökt projektstöd hos FSF
• TK har inlett ett projekt för 2021 med fokus på att
öka tävlingsverksamhet på bredden 2021.
• Inventering av klubbarnas tävlingsverksamhet.
• Plan på hur man kan stötta klubbarna till ökad
tävlingsverksamhet.
• Aktivt stötta klubbar för att komma igång och
hålla i.
• Flera nationella tävlingsarrangemang.

• TK, genom Bengt Pettersson, är delegat i CIVL
• Sverige har stått utan delegat sedan 2019 och
FSF/NAC fick en påstötning från CIVL och TK har
en delegation från FSF att sköta detta.
• HP står som ”reserv” hos CIVL, detta måste
ändras och ny person måste in.

CIVL

• TK avser att tillfråga Gillis Bengtsson, SFG.

• CIVL plenary 2021, 1-7 februari, 2-3 timmar per
dag i digitalt möte
• Sedan 15 januari pågår lobbyverksamhet via
portalen Basecamp, där ett trettiotal annex
presenteras och som ska studeras för att
diskuteras och röstas.
• Agenda och annex för mötet hittar ni på
Meetings | World Air Sports Federation (fai.org)

NHPC

• Nästa NHPC-möte kommer att ske i samband
med Nordic Open i Spanien.
• Johanna Hamne är TK-representant.
• Vi kommer att se till att även Bengt Pettersson
blir representant i NHPC för att snabbare få info
och uppdatering än idag.

• Alla rekord är nu avklarade från TK.
• Beslut tas av FSF i slutet av janauari.

Rekord

•

1 rekord, Erik Rehnfeldt, 2018-07-27

•

3 rekord, Gillis Bengtsson, 2020-05-06

•

3 rekord, Gillis Bengtsson, 2020-05-13

•

3 rekord, Dan Girdea, 2020-07-20

•

Hemsidan är uppdaterad: Rekord - Svenska Skärmflygförbundet
(paragliding.se)

• Staffan Rolfsson har tillkommit i Rekord-gruppen

• Swepool 2021 består av
• Johanna Hamne
• Victor Bergelin
• Dan Girdea

Swepool

• Magnus Eriksson
• Andreas Alexandersson
• Gillis Bengtsson

• TK har inte ekonomiska medel att tillföra gruppen
• Swepool får därmed bli en kontaktyta där
tävlingspiloter, som satsar kan hålla kontakt, stötta
varandra och samordna träning och tävling.
• TK kan stötta administrativt och håla samman gruppen.

• Landslaget tas officiellt ut 15 februari 2021 baserat
på ranking per 1 februari 2021.
• VM föranmälan är öppnad sedan 20 januari

Landslaget
och
VM 2021

•

CIVL Events | World Air Sports Federation (fai.org)

•

TK har anmodat följande piloter att anmäla sig:

•

•

Johanna Hamne (>40 p vid NO 2018)

•

Victor Bergelin (rank 383)

•

Dan Girdea (rank 294)

•

Magnus Eriksson (>40 p vid NO 2018)

Första gallring 20 februari
•

•

Landslagspiloterna går vidare

Stor osäkerhet om VM kan genomföras i slutet av maj.
•

Kommer att diskuteras vid CIVL-mötet

•

Beslut tas av arrangör i slutet av mars.

•

TK tar landslagsledarrollen och sköter det administrativa
under anmälan och förberedelser

•

Victor Bergelin tar ledarrollen under tävlingen

• 4 tävlingar klara med arrangörer

Sverige Cup 2021

•

7-9 maj, Åre

•

21-26 maj, Ålleberg

•

4-6 juni, Dalarna

•

1-3 juli, Kittelfjäll

• Aitrtibune
•

Next events | Airtribune

•

Trackers, tävlingsportal och scoring hyrs in av TK (ca 7000
kr/tävling) och ersätter det normala tävlingsbidraget.

• FHM/RF/FSF/SSFF riktlinjer
•

Max 8 personer i tävling gäller till 30 juni och det kommer
troligen inte att släppas upp tidigare.

•

Vad är risken att det förlängs?

•

Möte inom kort för att se om vi kan flytta maj-juni tävlingarna
till sensommar/höst.

• Pedro Bernardo, Spanien

NM och SM

•

29 augusti – 4 september, 132 startande

•

41 svenska piloter anmälda

•

Nordic Paragliding Open Pedro Bernardo 2021 (airtribune.com)

•

Stor chans att tävlingen blir av

•

TK administrerar priser för SM

•

TK planerar att försöka få till en sammanhållning bland de
svenska piloterna för att stötta och hjälpa fram varandra.
•

Frontfigur

•

Briefingar

•

Föreläsningar (om det finns ekonomi)

Klubbtävlingar
Klubbtpiloter
Acro
PM

Att jobba vidare med och hitta aktiva personer,
som vill vara med och hjälpa till

