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Fenix vinschförare
• Fredrik Angrimer

• Björn Hårdstedt

• Daniel Lehnberg

• Folke Ljungner

• Hans Eklund

• Henrik Olander

• Mats Danielsson

• Johan Bergqvist

• Olof Eriksson

• Patrik Bäckvall

• Tor Jansson



Fenix mest produktiva fältteam
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Fenix mest produktiva fältteam
• Team 5!!!!

• 365 vinschdrag under tiden 
från 080510-091025

• Team 5 består av Håkan, 
Folke, Tor, Stefan, Kent och 
Joakim.



Fenix pris för berömliga gärningar:    
No 1

• En medlem som alltid 
har ett ess i rockärmen , 
har tusen tips och trix 
som han gärna delar 
med sig av och besitter 
en otrolig pedagogisk 
förmåga i sina 
illustrationen och 
beskrivningar.
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• En medlem som alltid 
har ett ess i rockärmen , 
har tusen tips och trix 
som han gärna delar 
med sig av och besitter 
en otrolig pedagogisk 
förmåga i sina 
illustrationen och 
beskrivningar.

Lennart ”LEK” Karlsson



Fenix pris för berömliga gärningar:    
No 2

• En medlem som har 
utvecklats i raketfart, ena 
veckan elev, nästa P2:a,  
vinschförare, startledare, 
hangexpert och flybum. 
Susar mellan Åre och 
Kåseberga, mellanlandar 
på Härkeberga och 
Barkarby. Alltid med ett 
leende, alltid med ett ”jag 
fixar! 



Fenix pris för berömliga gärningar:   
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• En medlem som har 
utvecklats i raketfart, ena 
veckan elev, nästa p2:a,  
vinschförare, startledare, 
hangexpert och flybum. 
Susar mellan Åre och 
Kåseberga, mellanlandar 
på Härkeberga och 
Barkarby. Alltid med ett 
leende, alltid med ett ”jag 
fixar! 

Daniel Lehnberg



Fenix pris för: Årets Gevalia

• Piloten som efter ett 
fantastiskt distansflyg 
Härkeberga-Bälinge
landar i sina släktingars 
trädgård!



Fenix pris för längst flugna distans.

• Från Härkeberga till 
Tierp och lite till.
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• Från Härkeberga till 
Tierp och lite till.
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Tor Jansson



Fenix pris för: Bästa pricklandning

• Efter ett fint flyg i 
Slovenien prickar 
piloten den perfekta 
punkten på landningen.

2009-07-04_Mats_Danielsson.kml



Fenix pris för: Bästa pricklandning

• Efter ett fint flyg i 
Slovenien prickar 
piloten den perfekta 
punkten på landningen.

2009-07-04_Mats_Danielsson.kml

Mats Danielsson



Fenix pris för: Bästa utelandning

• Piloten gör ett fint 
vinschdrag, releasar och 
flyger sedan lugnt ner, 
gör en fin inflygning och 
landar perfekt…..

• ………..bredvid 
vinschen… på 
vindstruten……



Fenix pris för: Bästa utelandning

• Piloten gör ett fint 
vinschdrag, releasar och 
flyger sedan lugnt ner, 
gör en fin inflygning och 
landar perfekt…..

• ………..bredvid 
vinschen… på 
vindstruten……

Svante Larsson



Fenix pris för: Bästa skådespelarinsats 

• I rollen som sig själv:

• The Flying Swede

Fredrik Angrimer



Fenix pris för: Årets klubbmästare



Fenix pris för: Årets klubbmästare

• Håkan Lindkvist



Fenix pris för: Minsta partybangare

• Fenix egen flygpubs 
general som med 
rebusar och lockande 
filmtrailers får oss alla 
att vallfärda till Broncos
månad efter månad.

Stefan Fagerholm



Fenix pris för: Skärmflygsveriges mest 
dedikerade styrelsemedlem

• Alla myndigheters 
svåraste motståndare

• Inlagornas mästare

• Argumentationernas 
vinnare

• Den mest engagerade

• Han flyttar berg, flyger 
högt lågt ensam och 
tandem

• Alltid på språng

• Fenix Prez:

Björn ”PREZ” Hårdstedt
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Fenix fantastiska flygaräss 2009

• Fenix Styrelse 2008/2009 tackar för sig! 

• Björn, Jill, Hans E, Stefan, Nina, Olof, Hans Å 


