Årsmelding for Kongsberg Modellflyklubb 2014

Styret i Kongsberg modellflyklubb har i 2014 bestått av:
Formann – Jan Ove Stalsberg
Sekretær/nestformann – Tommy André Bertelsen
Kasserer – Per Arne Haugland
Styremedlem – Anders Raaen
Aktivitetsleder – Henrik Scott Forsberg
Informasjonsansvarlig – Morten Aase
Materiellforvaltere - Gudbrand Røssum og Ole Martin Horne
Revisorer – Hallgeir Blix og Johann Krabberød
Valgkomitéen – Arnstein Solberg, Frank Olav Øyen, Espen Hovlund og Jan Erik Fjerdingstad (Vara)
Styret:
Det har i 2014 vært gjennomført 7 styremøter.
Av saker som er behandlet:
Planlegging av årets Notoddenstevne - Vanlig planlegging før stevnet.
Innkjøp – Det ble kjøpt inn et telt på 3x6 meter samt pølsekoker. Klubben begynner nå å bli
selvforsynt innenfor de fleste behov vi har i forbindelse med Notoddenstevet.
Utstilling – Vi ble i juni invitert til å delta på utstilling i Kongsberg sentrum i regi av Kongsberg
Handelsstand. På grunn av korte tidsfrister fra handelsstanden ble vi ikke i stand til å gjennomføre
dette.
KMFK hadde utstilling på Vestfossenmarken i september. Dette ble godt mottatt av publikum og ble
samtidig en flott mulighet for å promotere Notoddenstevnet.
Oppdukkende saker – Det er til enhver tid en rekke oppgaver som retter seg mot NLF. Klubben har
også stilt med to delegater på ledersamling i mars.
Dugnader – Styret har sørget for at sitteklipper har fått service. Ellers vises det til under aktiviteter
for klubben, anlegging av kunstgress. Der har styret i stor grad vært deltagende, og har sammen med
medlemmene fått anlagt kunstgresstripe.
Aktiviteter i KMFK:
KMFK har pr. 31.12.2014 72 medlemmer.
Klubben har i 2014 gjennomført innemøter i vinterhalvåret 2014/15. Møtene er lagt til andre tirsdag i
måneden. Klubblokalene til Depot Moane AS har vært benyttet som møtested.
Vi har som vanlig forsøkt å ha et tema på innemøtene i tillegg til orienteringer fra styret. Temaene så
langt har vært: Paulsenpotter/lyddemping, weathering av modeller og skjæring av isopor. I tillegg
har det kommet innspill og diskusjoner om tekniske ting rundt vår flotte sport. Takk til alle som har
bidratt med foredrag, og tatt med seg modeller mv. og fortalt om sine prosjekter.

Julemøtet gikk uten noe foredrag eller tema, men vi hadde julelotteri og bruktmarked. Som i fjor, så
ble det gløgg og pepperkaker som gir en god inngang til julen.
Fagernes modellflystevne har de siste årene vært en tradisjon hvor flere og flere har blitt med fra
klubben. Også i 2014 hadde Henrik regien og kontroll på de som skulle bli med, men på grunn av
manglende isforhold på Fagernes ble arrangementet dessverre avlyst.
”Årsfest på Moane” i april ble avlyst. Vi forsøkte oss i stede på en grillaften / sommerfest i mai.
Oppmøtet var ikke det beste, men de som kom gjorde det beste ut av det og hadde en hyggelig
kveld. Vi satser på å få gjennomført dette arrangementet i april igjen, slik at antallet som kommer
kan bli høyere.
KMFK har flere medlemmer tilsluttet som er aktive i konkurranser. Styret har ikke fått noen
tilbakemeldinger på hvem disse er eller hvordan det har gått.
Inneflygning har vært et populært tilbud som vi har fått via Kongsberg kommune. I vinterhalvåret
2014 har vi fått låne gymsalen på Tislegård Ungdomsskole. Tilbudet er flott, men oppmøtet
begrenser seg til en hard kjerne på 3 – 5 personer. Vi oppfordrer flere til å bli med da dette er en fin
måte å holde ferdighetene ved like, og ikke minst veldig morsomt å holde på med.
Klubben har to instruktører, Henrik og Ole Martin. Begge gjør en kjempejobb med å hjelpe nye og
gamle medlemmer. Funksjonen de har er meget viktig for rekruttering til klubben.
Jobben med å fly opp medlemmer til A-beviset har også vært en aktivitet som vi har tilbudt gjennom
året. Antallet har sunket, men klubben fortsetter med denne jobben og minner alle nye om at de
etter en tid må fly opp til A-beviset for å kunne benytte våre tilbud.
B- beviset /turbin er en sak som har blitt tatt tak i, og de medlemmene som trenger B-beviset får
anledning til å ta dette via en overgangsordning (for de som allerede flyr turbinmodeller) eller fly opp
til dette via våre instruktører.
Klubben har gjennom 2013 benyttet Facebook som en kanal ut til medlemmene. Dette har fungert
meget godt. I tillegg blir alle møteinnkallinger sendt til medlemmene via e-post og lagt ut på vår
hjemmeside kmfk.no.
Dugnader:
I mai ble det gjennomført dugnad på stripa, og vi hadde et meget godt oppmøte slik at vårpussen av
stripa gikk meget raskt. Det var enkelt vedlikehold av plenen samt gjødsling som var oppgavene
denne gangen.
2014 har vært det store dugnadsåret i klubben. I januar ble vi forespeilet at vi kunne overta
kunstgress fra Kongsberg Kommune. På årsmøtet ble det vedtatt at dette ville vi gå for, noe som
resulterte i at vi i juni/juli fikk 8 ruller med kunstgress. Planlegging og utføring av det å legge
kunstgresset ble gjort høst 2014, med en god deltagelse av medlemmer og styret. Blix og Grimnes
bidro med å anskaffe maskiner og masse til grunnarbeid, og i løpet av to helger ble selve arbeidet
med å legge stripa gjennomført. En egen reportasje i MI ble også produsert og publisert. En stor takk
til de som har deltatt, og gjort det mulig for klubben å få kunstgress.

Årets første ”innemøte” ble gjennomført som en dugnad på stripa, for å rydde og kjøre vekk avfall til
røysa. Et stort antall medlemmer dukket opp, og bidro til at dette gikk veldig greit.
Klubben har også et flytilbud på vinteren med is-striper på Elgsjø og Fiskum. Isen har latt vente på seg
i 2014, men både Fiskum og Elgsjø har vært operativt med flyging.
Notoddenstevnet:
En av klubbens største aktiviteter er planlegging og gjennomføring av Notoddenstevnet. I 2014 ble
stevnet avhold den første helgen i september, 06 – 07.09.2014. Forberedelser og utsendelser for
planlegging av stevet startet i mars/april. En tidsplan var lagt før ferien hvordan vi skulle gjennomføre
stevnet. Dette var det absolutt behov for, og gjorde at vi kom enklere i mål med selve
arrangementet. I tillegg opprettet vi en arrangementskomité på tre personer som skulle støtte styret
i å gjennomføre stevnet. Dette var meget vellykket og noe som absolutt må videreføres for stevnet i
2015.
Annonsering av stevnet var i 2014 et satsningsområde. Det ble gjort en god jobb med å sende ut
forespørsler til aviser og andre medier om de kunne lage noe på stevnet før det ble gjennomført.
Dette fikk vi, både i avisene og radio. Klubben fikk ikke lov av vegvesenet til å henge opp bannere i
Kongsberg. Dette er fordi vi avholder stevnet på Notodden, og kravet for å få reklamere langs veien
er at arrangementet avholdes i Kongsberg.
Nytt av året var speakeren. Henrik Forsberg overtok mikrofonen og guidet både piloter og publikum
gjennom stevnet på et en veldig god måte. Alle tilbakemeldinger var utelukkende positive, slik at
Henrik har spikret sin posisjon som speaker også i 2015, fast med tommespiker.
Styret vil også berømme vår tidligere speaker Harald Syverud med den jobben han har gjort for
klubben gjennom mange år, og takke for innsatsen.
Opprigging og organisering av stevnet går meget raskt, og vi hadde alt klart i løpet av ca. 3 timer. Det
ble mulighet for deltagerne å fly på fredagskvelden, noe de også gjorde.
Været var ganske bra i år. Vi fikk noe regn på lørdag, men det var etter den offisielle delen av stevnet.
Søndag var det noe skiftende, men ikke verre annet enn at vi hadde en passelig mengde med fly i
luften. Utfordringen vi har, er at mange av pilotene reiser hjem på søndag, og dette gjør at vi sliter
med å ha fly i luften.
Lørdags kveld, ble det tradisjon tro gjennomført hangarball. Notodden modellflyklubb står for dette
arrangementet, med innkjøp av drikke, og klargjøring av hangaren. God mat, og drikke samt godt
oppmøte gjorde dette til et fint arrangement.
Prisutdeling til beste pilot/fly ble i 2014 gjennomført som siste punkt under lørdagsflygingen. Juryen
besto av stevneleder, (Jan Ove) samt to fra sikkerhetsteamet (Alex og Morten). Prisene gikk til:
1. Trond Hammerstad (storskala F-104 Starfighter)
2. Alf Løvvold (imponerende 3D/Akro-show).
3. Morten Birkelid (11 år gammel Extra-pilot).

Styret vil takke alle medlemmer og familie som var med og bidro. Alle som bidrar gjør en meget god
jobb, og tar tak i oppgavene slik at alt går som på skinner. Takk!
For styret i Kongsberg Modellflyklubb,

Jan Ove Stalsberg
Formann

