Årsmelding for Kongsberg Modellflyklubb 2015

Styret i Kongsberg modellflyklubb har i 2015 bestått av:
Formann – Jan Ove Stalsberg
Sekretær og nestleder – Tommy André Bertelsen
Regnskapsfører – Johann Krabberød
Styremedlem – Anders Raaen
Aktivitetsleder – Henrik Scott Forsberg
Informasjonsansvarlig – Morten Aase
Materialforvaltere – Gudbrand Røssum og Ole Martin Horne
Revisorer – Hallgeir Blix og Arnstein Solberg
Valgkomité – Jan Erik Fjerdingstad, Leif Andersen, Frank Olav Øyen og Espen Hovlund (vara)
Styret
Det har i 2015 vært gjennomført 7 styremøter.
Av saker som er behandlet:
Planlegging av årets Notoddenstevne
Planleggingen av stevnet startet tidlig i 2015, men ble avsluttet i juni etter at vi ikke fikk tillatelse fra
Notodden flyplass til å avholde stevnet.
Innkjøp
Det har ikke vært noen større investeringer i 2015. Oppgradering av kunstgress-stripa har hatt
prioritet.
Utstilling
KMFK hadde utstilling på Vestfossenmarken. Dette ble godt mottatt av publikum og er en flott
mulighet for å promotere klubben og sporten. Klubben viste frem bredden i klubben og promoterte
fly og utstyr alt i fra elektromodeller til turbinmodeller.
Oppdukkende saker
Det er til enhver tid en rekke oppgaver som retter seg mot NLF og NIF.
Dugnader
Ellers vises det til under "aktiviteter for klubben", anlegg av kunstgress. Der har styret i stor grad vært
deltagende, og sammen med medlemmene har vi fått anlagt 108x16 meter med kunstgress på stripa.

Aktiviteter i KMFK
KMFK har pr. 31.12.15 74 medlemmer.
Klubben har i 2015 gjennomført innemøter i vinterhalvåret 2015 / 16. Møtene er lagt til andre tirsdag
i måneden. Klubblokalene til Depot Moane AS har vært benyttet som møtested.
I år kom vi sent i gang med innemøtene. Dette har grunn i at høsten har vært fin og mulighetene for
å fly ute har vært til stede nesten helt frem til jul.
I september ble det kalt inn til et orienteringsmøte rundt Notoddenstevnet, der fremtiden for stevnet
ble diskutert. Beslutningen på dette møtet var at klubben ikke har nok dugnadskraft til å kunne starte
"Notoddenstevnet" ved en annen flyplass. Avstand til aktuelle flyplasser og det å bygge opp et nytt
konsept rundt et skalastevne er for krevende og usikkert.
Det ble i oktober arrangert gravølsfest etter forslag fra Ole Heiberg. Festen ble avholdt på Depot
Moane sitt område hvor klubben stilte med opptent grill der medlemmene kunne ta med seg egen
mat og drikke. Henrik Scott Forsberg hadde laget en videokavalkade av Notoddenstevnet som ble
beskuet under festen. Til tross for at det var en gravølsfest for Notoddenstevnet var stemningen god
og historiene fra Notodden mange. En takk til alle som bidro til å gjøre denne kvelden til en verdig
avslutning for Notoddenstevnet.
Julemøtet gikk uten noe foredrag eller tema. Til tross for at vi ikke hadde noen gaver etter
Notoddenstevnet ble klubbens to trainerfly pluss to simulatorer (donert til klubben som gaver)
loddet ut. Dette ga god stemning og litt ekstra penger til klubbkassen. Som i fjor, så ble det servert
gløgg og pepperkaker som en god inngang til julen.
Fagernes modellflystevne ble ikke den store hendelsen for KMFK i 2015. Dårlig vær med mer bidro til
at andelen medlemmer til stede var laber på Fagernes. Vi hadde noen få som møtte opp, og til tross
for regn og dårlig is fikk de seg noen flyturer.
KMFK har flere medlemmer tilsluttet klubben som er aktive i konkurranser. Styret har ikke fått noen
tilbakemeldinger på hvem eller hvordan det har gått.
Klubben har også i 2015 hatt mulighet for inneflyging på Tislegård, søndager fra kl. 1900 – 2100.
Dette er et bra tilbud for å holde stikkeferdigheten ved like og ha sosial samling på tampen av helgen.
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 er det utrolig
morsomt.
Klubben har to instruktører, Henrik Scott Forsberg og Ole Martin Horne. Begge gjør en kjempejobb
med å hjelpe nye og gamle medlemmer. Funksjonen de har er meget viktig for rekruttering av nye
medlemmer til klubben.
Klubben har gjennom 2015 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
Klubben la i slutten av 2014 kunstgress på stripa. På den nedre delen av stripa ble ikke grunnarbeidet
ferdigstilt. Det straffet seg, og store deler av den nedre enden blåste avgårde. Dette resulterte i at vi
måtte sikre teppene med traktoregg og gjøre midlertidige forbedringer. Årsmøtet vedtok at klubben
skulle utbedre nedre del av stripa, et arbeid som startet i april. En helg ble brukt til grunnarbeidet
samt sikre at stripa ikke blåste vekk nok en gang. Resultatet ble meget godt, og vi har hatt en god
sommersesong uten at noe har skjedd med dekket på stripa. Underlaget har nå satt seg helt. Det har
vært diskutert internt i klubben hvorvidt stripa skal brøytes vinteren 2015 / 2016. Styret har besluttet
at dette er noe vi avventer i år men vil gjøre en ny vurdering i løpet av 2016.
Notoddenstevnet
En av klubbens største aktiviteter har vært planlegging og gjennomføring av Notoddenstevnet. Vi
startet tidlig i 2015 med forberedelser som innkalling til medlemmene og utsendelse av søknad til
Notodden flyplass. Svaret fra Notodden lot vente på seg, og etter purring i april / mai fikk vi svaret
fra Notodden flyplass med avslag.
Avslaget ble begrunnet med for dårlig vakthold og sikring, samt sikkerheten rundt selve flyområdet.
Vi tok dette til etterretning, og det ble i klubben besluttet at vi ikke hadde muligheter til å
gjennomføre stevnet på andre flyplasser. Beslutningen ble formidlet til medlemmene og via NLF sine
hjemmesider. Reaksjonen i modellflymiljøet lot ikke vente på seg, og mange uttrykte skuffelse og er
lei seg for at stevnet ikke kunne avholdes. Sunnhordaland MFK tok kontakt med KMFK sin formann
rett i etterkant av utsendte pressemelding og spurte om de kunne avholde et stevne i Fyresdal
samme helg, slik at pilotene kunne få mulighet til å fly. Dette stilte vi oss bak, og arrangementet ble
avholdt.
I september ble det holdt et medlemsmøte der fremtiden for et skalastevne var temaet. Møtet
diskuterte to alternativer; Jarlsberg og Geitryggen flyplass. Etter diskusjon og vurdering ble det i
dette møtet bestemt at KMFK ikke har dugnadskapasitet til å flytte stevnet så langt vekk, samt
usikkerheten (økonomisk) ved å starte et helt nytt konsept.
Notodden modellflyshow ble derfor gjennomført i 29 år! Styret i KMFK vil takke alle som i disse årene
har bidratt til å gjøre stevnet til det det har vært. Et stevne som har satt sine fotavtrykk i
modellflymiljøet i Norge. Måten det har blitt gjennomført på og hvordan klubben har klart å
arrangere dette slik at det ble et vindu for vår sport mot publikum, har ingen andre modellflystevner i
Norge vært i nærheten av!
Styret vil også takke alle medlemmene som i 2015 har bidratt til å gjøre klubben til det den er i dag.
Gode oppmøter når det er dugnader og piloter som flyr på stripa er essensielt for å ha et godt miljø
til å drive klubben fremover.
For styret i Kongsberg Modellflyklubb

Jan Ove Stalsberg
Formann

