
Verksamhetsberättelse Åre SDFK 2019

Årsmötet 2019 hölls lördagen den 2:a februari 2019 på Hotell Continental Inn. 

Till ny styrelse valdes: Helena Burholm till ordförande, Jonas Höglund, John Lindström, Mikael 
Kjellman, suppleanter Martin Engdahl och Cecilia Granerot.

Efter det första styrelsemötet 22/2 2019 beslutade sig Martin Engdahl för att hoppa av styrelsen 
för att undvika jävsituation med tanke på sågenbygget (mer om det nedan). Under våren beslutade
sig även Helena Burholm för att kliva av som ordförande och styrelsemedlem. Styrelsen blev alltså 
kort efter årsmötet rejält decimerad och det har märkts på styrelsearbetet under året. 
Under våren gick styrelsen (det som var kvar av den) därför ut med information till medlemmarna 
om att styrelsen är decimerad, ingen ordförande finns kvar och att om någon medlem vill driva 
igenom en extra årsstämma så är det möjligt. Därefter har den kvarvarande styrelsen gjort det som
krävts men inte genomfört några större projekt utan mest koncentrerat sig på att hålla allt 
flytande. Det som har varit mest akut har tagits om hand, t.ex. det viktiga arbetet med sågen-
bygget, där flera medlemmar har lagt ner mycket jobb på att sätta sig in i situationen och arbeta 
för att företräda klubben på bästa sätt i denna fråga. Vi vill bland annat tacka Helena Burholm som 
lade ner mycket arbete på detta både innan och efter att hon klev av som ordförande. Vi ser också 
fram emot att nya fräscha krafter tar över efter det här årsmötet!

Överklagan skickades in i februari till Mark- och Miljödomstolen angående planerna på byggnation 
vid sågen. Planerna gällde ett större bygge, fyra våningar högt, angränsande till västra delen av 
Draklanda. Klubben har hänvisat till riskerna vi ser för att bygget skulle störa inflygning och skapa 
farliga situationer för piloter som landar på Draklanda. Förhandling med Mark- och Miljödomstolen
skedde i Åre 21/8 2019 angående byggnationsplanerna vid området sågen, som gränsar till 
Draklanda. Pär Jönsson deltog som representant för Åre SDFK, Lars Falkenström som representant 
för SSFF och Lars Hedström som representant för Lake Lodge/Skysport. Fler grannar hade 
synpunkter på det planerade bygget och deltog också i mötet. Överklagan gick igenom i domstolen 
vilket innebär att status just nu är att de som vill bygga på den aktuella tomten måste göra ett nytt 
förslag till detaljplan som sedan måste gå igenom i olika instanser. Domen har sedan dess inte 
överklagats så för klubbens del så får vi hoppas att planerna på en stor byggnad i det området 
ligger på is, eller är helt nedlagda. 

Efter alpina VM 2019 kördes Draklanda sönder av stora fordon som rensade upp efter VM. 
Återställning skedde under våren och det blev bättre än väntat. 

Starterna har gödslats under sommaren på initiativ av Lars Hedström.

Det har under året annonserats en förändring i luftrummet som vi flyger igenom regelbundet 
under distansflyg från Åre. Patrik Nietlisbach har varit i kontakt med flygtornet vid Åre/Östersunds 
flygplats samt Transportstyrelsen angående detta. Vi kommer även fortsättningsvis ha möjlighet att
öppna upp en sektor tillfälligt för distansflygning och flygtornet tycker att samarbetet har fungerat 
bra.

PPC:n genomfördes traditionsenligt löpande under flygsäsongen och segrade gjorde Love 
Lundgren, tätt följd av Andreas Florén och som trea Mauritz Sjöström.

Larsa Open 2019: det var vädermässigt inte en lika bra säsong som föregående år, distanserna var 



kortare än de varit de senaste åren. Det längsta flyget vi hittat på Loggboka (flightlog.org) som 
utgått från Åre, öppen distans, är 46,1 km, fluget av Andreas Florén. Grattis!

Andreas tog även hem årets topplandningsskumpa den 26/3, för andra året i rad. Blir det tredje 
gången gillt 2020?

Tävlingsåret sammanfattas annars i separat dokument. Kortfattat kan vi nämna att vi har 
klubbmedlemmar som under året har deltagit i VM i distansflygning i Makedonien, stort! Det var 
Patrik Nietlisbach och Johanna Hamne som representerade Åreklubben med förtjänst där nere. Vi 
har även flera pallplatser i andra tävlingar att glädjas åt, samt fina resultat i NM och SM som 2019 
gick i Spanien. Tävlingsbidrag har delats ut till de som deltagit i tävlingar under året samt skickat in 
information om detta till styrelsen. 

Klubbussen och båten har använts under säsongen. Som vanligt fungerar allt rörande bussen, 
båten, väderstationer och hemsida tack vare att klubbmedlemmarna hjälps åt löpande under året 
allt eftersom saker dyker upp. Bland annat har Love Lundgren tagit hand om väderstationerna 
under året och flera klubbmedlemmar har fått rycka ut akut när båten blev översvämmad under 
hösten. Tack alla som hjälpt till med ovanstående!


