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Ett ytterligare verksamhetsår 2019 läggs snart 
till handlingarna. Detta år har präglats av en 
hel del annorlunda händelser som präglat 
verksamheten. Våra viktiga åtgärder för att 
skapa ett funktionellt fält placerat i Herrebro 
har medfört en hel del planering, tufft arbete, 
myndighetskontakter, entreprenadkontakter, 
specialistkontakter mm. Det är en from 
förhoppning att det nya fältet kommer att 
möjliggöra mer och tryggare flygning och 
stimulera de som varit tveksamma om fältet 
räckt till för landning. Med den investering i en 
potent gräsklippare vi genomfört kommer 
också fältet komma att kunna underhållas på 
ett effektivt sätt. En del av oss kanske 
drömmer mardrömmar fortfarande om eviga 
stenar vi plockat bort. ☺ 

Styrelsen vill kollektivt tacka alla medlemmar 
som efter bästa förmåga på något sätt bidragit 
till att vi kommer att flyga på ”Det nya 
Herrebro” till våren. För de med stora hjul 
fungerar det redan nu. 

 

Glöm inte att det är byggtid som gäller nu så 
att hangarerna är fyllda i vår. 
 

Organisatoriskt 
Nya EU regler är på gång 2020. Kommer att 
bearbetas under året. Medlemsantalet 2019 
minskade till 35 betalande. Inga nya juniorer 
tillkom. Racingdrönarflygarna flyttade till 
annan klubb. Hemsidan nrfk.se blev färdig 

under februari och har besökts 3000 gånger 
under året. Håkan har övertagit adminis-
trationen av facebooksidan. 

 
F13 aktiviteter 
Mötesaktiviteterna på tisdagar upp- 
skattades av många och vi gästades av 
pensionärsföreningen PRO Åbypensionärerna, 
som fick grillad korv och hamburgare av vår 
grillmästare Leif Carlsbecker 
 

 
 
Felice Di Luca flög sina fina jet-maskiner. En  
Aermacchi på bild nedan. 

 
 
Tyvärr fick Felice motorstörning och tvingades 
landa utan motor. Stället trycktes in men i 
övrigt hel! Flygturen finns på film på hemsidan 
under notiser. 
 
Även sekreteraren Lasse flög lättvikt i blåsten! 
Bilden på nästa sida är tagen från Felices 
drönare som smög i hasorna på piloten. 
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Leif var även han ute i blåsten med sin Focker, 
dock vid ett annat tillfälle. Anders förevigade 
flygturen på bild nedan. 

 
 

Felice övade dubbelkommando med våra 
medlemmar, här är det Jan Olov som får sig en 
lektion. 

 
F13 fick en telefonstyrd grind mot 
Finspångsvägen. Vi drabbades av en av-
stängning från den militära delen av F13 fäl- 
tet. Våra aktiviteter på F13 är hänvisade till 
bandelen mot Finspångsvägen när ingen 
annan är där. 

Drönarflyg 
Klubben har 3 aktiva drönarpiloter. Håkan  
Nilsson Ranta är aktiv inom Missing People, 
han administrerar även klubbens face-
booksida. Benny Rosvall och Felice De Luca 
fotar och dokumenterar våra vådligheter i 
luften och på marken. 
 
Herrebro 
På senvåren togs beslut på att renovera fältet. 
Ny jord och entreprenader fixades av Håkan. 
Håkans Marie renoverade vår klubbstuga med 
skänkt material från klubben- TACK TACK! 
 

 
 
När fältet körts över med en slåtterkross så 
plöjde Bosse Andersson upp hela fältet på tio 
tusen kvadratmeter med egen plog och trak-
tor. Sladdning utfördes av Jesab. 
Stenplockning utfördes av en tapper skara  
med bra eller mindre bra ryggar. Nedan 
 

 
 
Sådden fixades av Benny Rosvall. Gräsfrö kom 
från Norrköpings Kommun. Vi tackar våra 
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medlemmar och entreprenörer som har 
jobbat med att få vårt fält i flygbart skick igen. 
 
Sedan kom Vildsvinen! 

 
 
När vi nogsamt krattat till alla ”bökhål” kom 
nästa omgång svin och gjorde nya hål och 
fåror. ( de mörkare partierna) 
Den första snön kom med lite kyla och slätade 
till de värsta håligheterna. 
 
Hursomhelst så har Bosse Andersson inte 
givit upp att flyga på torsdagarna. Han testade  
 

 
 
som förste man att landa bland 
”svingroparna” och så även på vinterväglag! 
 
Eftersom ytan har blivit bra mycket större än  
den gamla, bestämdes att införskaffa en ny  
gräsklippare. Efter sökande på nätet hittade vi 
en klippare i Skåne. Klipparen fraktades hem 
av Bosse och Anders. Tack Bosse för du fixade 
bil och släp. 
 

Våra containrar flyttades isär för att den nya 
klipparen skulle få plats mellan containrarna. 
Marken planades även ut. Ny dörr planeras till 
våren 2020. 
 
Fältchefen Bengt med nyförvärvet. 

 
Transporten nedan 

Innomhusflyg 
 
Under våren och hösten har vi en inbjudan 
från Spinn i Söderköping att flyga inomhus i 
Vikingahallen. Per, Lasse, Bosse och Felice har 
varit med i luftcirkusen mellan väggar och tak. 

Spinn har deltagit med 3-4 medlemmar. 
Även en Gamenpilot har tränat med Pers Tichy 
Per har frikostigt försett oss med nya 
Tichyvingar så att våra flygturer blivit lyckade! 
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Per Larsson körde även dubbelkommando 
med Lasses barnbarn Joel 11 år. Kanske en ny 
medlem? 
 
Mötesaktiviteter 
Klubben har haft ett antal möten hos Kjell  
Nordstöm som berättat om sina flygningar 
i olika maskiner, tack Kjell! 
Felice har demonstrerat sin JAS 39 på senaste 
mötet på Abel Beckers gata. 
 

 
 
Övriga aktiviteter 
Vi deltog på Kungsängens 85 årsjubiléum. 
Vi ställde ut en stor samling modeller och 
deltog tillsammans med Missing people med 
drönarflyg från Håkan Nilsson Ranta. 
Till höger Fredrik Holmbergs stora modeller 
 

 
 
 Felice De Luca flög sin jetdrivna MIG29 i 
snålblåsten till publikens stora uppskattning. 
Tyvärr var vädrets makter inte med MIG en, 
utan slutade med haveri. Reparation pågår! 
 
Vi har även deltagit med flyg och utställning 
hos kamratföreningen F13 vid deras 
lördagsträffar. 

 
 

 
 
Se även vår hemsida www.nrfk.se från 

http://www.nrfk.se/
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evenemangen under notiser och  foto. 
 

NRFK-jubilarer 2019 
          

Födelseår År Namn 

1949 70 Bo Andersson  

1949 70 Robert Weenhuizen 

1949 70 Östen Johansson 

1944 75 Benny Rosvall 

1944 75 Rolf Walla 

1944 75 Anders Fälldin 

1939 80 Leif Carlsbecker 

1939 80 Jan Stern 
 
Vi gratulerar alla våra jubilarer HURRA HURRA 
HURRA HURRA 
 
 

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

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 


