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Verksamhetsåret 2020 
Detta år har ju som bekant utvecklats till ett 
mycket speciellt år för både personer och 
verksamheter. I avsaknad av formella 
styrelsemöten och klubbmöten har vi ändå 
utomhus kunnat hålla kontakten inom 
klubben vid våra flygtillfällen på tisdagar och 
torsdagar. Såväl F13 som Herrebro har 
fungerat. Däremot har våra visningslördagar 
på F13:s museum verksamhet helt frusit inne. 

Möten 
Vad gäller möten så hann vi bara genomföra 
två styrelsemöten och årsmötet innan 
”viruset” lade locket på. Det är dock glädjande 
att de sedvanliga veckoflygflygträffarna 
fungerat under hela året så viss verksamhet 
och sociala kontakter har fungerat. 

Medlemmar 
Med sorg i hjärtat så inträffade det oundvik-
liga att vår mångårige klubbmedlem Ove Hä-
gerstrand efter en lång kamp mot sjukdom 
gått ur tiden. Så länge han orkade var han all-
tid med på våra möten både inom och utom-
hus. Vi saknar hans glada personlighet och un-
derfundiga kommentarer. 
Vad gäller nya medlemmar så har det anslutits 
tre stycken varav två med flygcert för 
fullskalaflyg. Ett befogat iakttagande är att 
ingen av dessa tre är över sjuttio år. ☺ 
 
 
F13 aktiviteter 
Flygning på F13 har skett under stor del av 
året. Vi är bortskämda med att ha tillgång till 
ett numera fantastiskt gräsfält på Herrebro 
och det klassiska fältet på gamla F13. På det 
sistnämnda fungerar det utmärkt med Jetflyg 
och modeller med mycket små hjul vilket kan 
vara besvärligt med startbana belagd med 
gräs. 
 

 
Härligt väder på F 13 

 
 
Vår gästmedlem från Linköping David 
Lundström flyger Jet på F13 

 
 
Klubbens Mr Jet, Felice, förbereder flygning på 
F13 
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Leifs Pappviggen flyger mycket realistiskt 
 

 
 
15-Faldiga svenske mästaren i F3A Anders 
Johansson provflyger Anders Remars modell 
på F13 med lyckat resultat 

 
Herrebro 
Projekt Herrebro har pågått under hela året 
ett fält att vara stolt över har ”växt fram”. Fäl-
tet är numera ordentligt belagt med gräs och 
försett med elstängsel. Stängslet är dessutom 
av misstag testat den hårda vägen av Bosse 
Andersson varvid det fungerade perfekt. 
Bosse tänker inte ställa upp på test igen utan 
överlåter det åt vildsvinen. Vad gäller garaget 
till klipparen så är det nu i princip klart. Por-
tarna är på plats och klipparen kan njuta av 
sitt fina garage. Låsen är programmerade för 
de nycklar som passar till stugan och contai-
nerna. 
Ett stort tack till de som på olika sätt bidragit 
med att genomföra hela projektet. Ett särskilt 

tack till Mats på Norrköpings Golfklubb som 
supportat oss vad gäller vår stora klippare. 
Nedan nya porten till klippargaraget. 
 

 
 
Fältchefen på Herrebro med sin ständige 
följeslagare Tundra 

 
 
Järngänget tar paus på Herrebro, sekreterare 
Lasse håller Coronaavstånd liksom övriga.
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Vår eminenta gräsklippare på Herrebro 

 

En tapper skara på Herrebro 

 

Bosse har laddat för en heldag på Herrebro 

 
 
 
 
 
 
 

Rainer ser fundersam ut. Gruvar han sig 
månne? 

 

 
 
Häftiga flygetyg 
Anders flyger inte bara Cub 

 
 
Han luftar sin Shoestring elpylon på F13 
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Klubben har fått några medlemmar som ägnar 
sig åt drönarflyg.  
En stor hybrid. D.v.s. både multirotor och 
flygmaskin. Byggd och utprovad av vår nye 
medlem Erik Wiberg. Vikt ca 23 Kg. 

 
 
 
Innomhusflyg 
 
Vikingahallen i Söderköping har under våren 
haft ett antal träffar med deltagare från NRFK 
Spinn och Gamen. Nedan Lasses Eurofighter  
Vikt 140 gram. Flyger enligt beskrivning även 
utomhus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se även vår hemsida www.nrfk.se från 
evenemangen under notiser och  foto. 
 

NRFK-jubilarer 2020 
          

Födelseår År Namn 

1940 80 Gunnar Norlin 

1950 70 Lennart Tinderfjäll 

1950 70 Ulf Johansson  

1975 45 Thomas Hultgren 

   

   

   

   
 
Vi gratulerar alla våra jubilarer HURRA HURRA 
HURRA HURRA 
 
 

Styrelsen önskar alla 
medlemmar en GOD JUL 
och ETT GOTT NYTT ÅR 

 
 
 

 

http://www.nrfk.se/

