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Nu ar det nytt ar OCh nya tldnlngar.
Vi ska forsoka tre ut

4

tidn￨ngar med

jamna mellanrum. vi far se hur det tfar.
Nasta nu…mer aV Sj6brisbladet ska v￨

fors6ka komma ut med l ap]̀il. Sista
±貫￨蚤mningさd種gen fるr materlal ar

4

april,

sa∴skr￨V Sa det knakar.
I十も1 3種inga重

Redax

Samt.1iga ned￨emnr ka工18S hamed tillねsm8te den 9/? k」 ￨5.00 (sdndag).
enl. uppdrag Mats Jansson

Sekr.

Lきgerverksamhe t
Somm種rens l蚤ger kommer att vara i Brattfor8 (som f6rra aret).
Det∴startar den 16
junl och pagar i
4‑6 veckor beroende pa

elev och pllotunderlag. Veckoma

2う‑28

kommer vi att vara pa

Brattfors flygfalt definiti▼t. De eventue11a
29

0Ch

3O beror. pa intr.esset. Det

￨agerveckorna

9itter on anmalnlngslista

pa∴klubben for de som ar intresserade av att vara i
上〕rattf°‑
￨
s vecka
29
eller Y.29
och
30
eller v.3O. Listan ut録ar Sista

helgen i v.29. sa det fluns gott om tid. Men vl kan inte aka
tll重b年ka tidl Karlstad med planen helgen v.28
ti11baka til￨
blir

Brattfor事

he￨gen v.29

och sedan aka

och vara d査r v.3O. det

￨ite f6r kostsamt fそ5r klubben.
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som

iir

eller
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att
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c‑dipIoml

S‑certl

StraCk‑

工nstn州ent til￨9tand flnn9 1det on arma￨ilnga‑

1ista pa∴klubben eller ocksまkan ni prata med mig.

Hさl sningar
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Roger Cato

D工S融
Et

t a11t st,6rre int

reSSe kan skt(nja3 f8r en [rotOrSeg￨are i klubben. En sまdan skulle

i sa fall ansk色ffas pまDiscusens bekost.nad, Vllket, minga ogil￨ar. Alt,er.nat,ivet執・
da att, finansiera den ena el￨er bまda genom pr.ivatきgda och k￨ubbagda andelarJ e￨1er

et

t helt

OCh ha11et privat誰ande. Vad t,yCker du? Ko皿Och t,yCk t,ill sZindagerl den ]6/2

kl. ￨5.OO. Tra∫fen ar tiu fdr

att bringa k￨aI

het i var vi stらr i denrra fraga inf6r
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fragan huvudsak工igen kom肥r att, taS uPP. hga protokollf6rda be31ut, kommer dock att
tas, ut,an de七t,a Sker pi irsm6t,et. Valkommen!
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櫨e] pa鵬で!
Verksa血etsaret ‑8うkan nu laggas ti11 handlingama so皿kano七vader
OCh inte som flygvader

.

Resultatmassigt i RST har klubben lyckats t)r'a men ekonomiskt har
flygintakterna netto minskat fr各n 69 ∞0:‑ 1984 til1 37 00O:‑ 1985.

蕊葉書豊島i書誌。= #害犀Parmeen ar
Å[.etS∴reSultat utan a

q〕 nedra如d.

γSkriuning uppgar ti11 149 643:「 men dari ing缶

forsalJningen av Super Cubben med 140 OOO:〇・ 1984 a±

S reSulもat uppgick

til1 8う879:‑ utan aVSkriuning och d証ingick Flygdagen och事nOtOrflyg SM

med 58 0OO:〇・ Postgiro七har 6kat frinう4 OOO:一七i11 11うO○○h

F6r att klara k6pet av I)iscussen i h6st beh6ver i fa in ytterligare
150 OO〇㌦ Flygdagen i angusti p]uss en b皿flygs誌ong bor klara en
del av fin亀nsieringen.

Under v紅en kormer jag att bryta upp och flytta till Falun. Orsaken
狂at七kontorel i Forshaga komer∴att uppht)ra Vid arsskifter.. Jag
ko皿mer foatsattningsvis var.a∴皿edlem i klubben och hまlla kontakten sa
g〇七七Jag k亀n.

En ny kass6r ko皿Jner nu att beh6脚s.堆mer nagon f6r at吊a t5ver upp‑
draget

sa kontakお皿ej e11er nagon aman i styrelsen.

Hoppas pi en tidig och bra flygsasong och ha det sまt)ra.
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P.S・ Det l}∋rOr delvis pa 」ijg om nasta numer blir lite tjockareJ

