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Styret:
Det har vært gjennomført 4 styremøter i 2016. Av saker som er behandlet finner man:
Innkjøp:
Klubben har i 2016 gjort innkjøp av ny sittegruppe bestående av én benk fra ASVO og ei
sandkasse fylt med subbus som fundament for dreneringens skyld.
Pauseunderholdning for Kongsberg Miners (BLNO):
Kongsberg Modellflyklubb har i regi av Kongsberg Miners bistått med et pauseinnslag
under en basketballkamp foran mange publikummere. I tillegg ble det utstilt en rekke
modeller i inngangspartiet med det formål om å promotere bredden i hobbyen samt
rekruttere eventuelle nye medlemmer.
Utstilling:
KMFK stilte med opp med en utstilling av modellfly i gågata i Kongsberg sentrum under
Kongsbergløpet i 2016. Dette ble godt mottatt av publikum og er definitivt en god plattform
for å promotere klubben og idretten. Bredden av hobbyen ble nok en gang vist frem, med
alt ifra elektro-trainere og indoor-fly, til jet- og stormodeller.

Eksterne oppgaver:
Det er til enhver tid en rekke oppgaver som retter seg mot NIF og NLF som løses av styret.
Dugnader:
Det ble gjennomført 2 dugnader i 2016:
● Sortering og utrydding av lagret klubbmateriell i forbindelse med salget av klubbens
container.
● Opprettelse av ny sittegruppe på stripa.
Utdypende informasjon kan finnes under “Aktiviteter i KMFK”.
Aktiviteter i KMFK:
Klubben har pr. 31.12.2016 73 medlemmer.
Klubben har i året 2016 gjennomført innemøter for klubbens medlemmer i vinterhalvåret
2016/2017. Møtene er lagt til andre tirsdag i måneden, og finner som regel sted i
klubblokalene til Depot Moane AS. I tillegg har ett av innemøtene funnet sted i lokalene til
Dresser Rand, der medlemmet Thor Owe Johansen gjennomførte et strålende og lærerikt (4
timer langt) foredrag om gassturbiner til klubbens medlemmers og styrets store
begeistring. Arve Jensen har også utmerket seg med et flott foredrag om blant annet SBus
samt en detaljert fremvisning av hans flotte A-10. Takk!
I februar 2016 stilte tre medlemmer (noen med følge, samtlige fra styret) opp fra
Kongsberg Modellflyklubb på en Kongsberg Miners BLNO-kamp (norsk toppliga-kamp i
basketball) for å underholde i pausen. Modellflyshowet ble gjennomført med små droner i
lufta (fløyet av Henrik Scott Forsberg og Jan Ove Stalsberg), et lite 3D-helikopter (Henrik)
samt et avsluttningsnummer med indoor-fly (Henrik og Tommy A. Bertelsen) som stod til
den store gullmedaljen. Og for ordens skyld: Hjemmelaget vant kampen.
I februar ble også årets første dugnad gjennomført på Depot Moane. Containeren som ble
benyttet under det avgåtte Notoddenstevnet skulle tømmes og klargjøres for salg. Flere av
klubbens medlemmer, samt store deler av styret sørget for å tømme containeren, kaste
gammelt utstyr og fikk solgt unna/gitt bort det som fortsatt var i en brukbar stand.
Klubben besluttet å beholde noe utstyr, da dette fortsatt kan benyttes på stripa i fremtiden.
Sperremateriell ble donert bort til Fyresdal, og ble blant annet benyttet under JetPower
Fyresdal.

Hver søndag fra klokken 19:00-21:30 i vinterhalvåret har det blitt arrangert indoor-flyging
i gymsalen på Tislegård Ungdomsskole. Det er en gratis aktivitet i regi av klubben for alle
medlemmer som ønsker å bryne seg på å fly i smale omgivelser. Selv om det i begynnelsen
var ganske godt oppmøte, har oppmøtet vært noe labert det siste halve året (2-3 personer),
med Morten Aase og undertegnede i spissen. Styret oppfordrer alle medlemmer til å bli
med på moroa, da dette er en fin måte å holde ferdighetsnivået oppe gjennom
vinterhalvåret, for ikke å snakke om at det er en sosial og gøyal aktivitet!
Kongsberg Modellflyklubb hadde flere representanter til stede under Fagernes Flyshow i
mars 2016. Som vanlig ble det god stemning, både i hytta og på isen, samt mye fin flyging
på dagtid.
I mai dro en ivrig gjeng fra Kongsberg Modellflyklubb til Fyresdal flyplass for å delta på
JetPower Fyresdal 2016. Jet-miljøet i klubben har vokst seg stadig større de siste årene, og
klubben har for tiden mange ivrige piloter på den fronten. Stevnet ble gjennomført i
strålende solskinn, opp mot 30 varmegrader og med selveste NRK som skuelysten tilskuer
med blant annet en 2 timer lang live-sending, og minst ett medlem fra Kongsberg
Modellflyklubb ble intervjuet av en reporter fra rikskringkasteren under stevnet. Det store
trekkplasteret må sies å være akrobatikk-teamet til Red Bull og deres spektakulære
formasjonsflyvninger med store akrofly og jetmodeller.
Årets siste dugnad ble gjennomført i mai 2016. En god og solid benk med bord i
trykkimpregnert treverk ble bestilt og levert på stripa fra ASVO i Kongsberg. Klubbens
medlemmer stilte mannsterk opp for å bygge opp den nye sittegruppa: En 3x3 meter stor
sandkasse ble bygget opp fra bunnen av, og deretter fylt igjen med subbus (for
dreneringens skyld). Så ble sandkassen dekket med kunstgressmatter, før benken ble
plassert på toppen av konstruksjonen. Samtidig ble det besluttet at rester av kunstgresset
fra tidligere år skulle legges i depot-området. Naturgresset langs kantene på stripa ble også
klippet, og et dedikert medlem av klubben påtok seg ansvaret med å støvsuge store deler
av stripa for smågrus som hadde funnet veien inn på underlaget i løpet av vinteren.
Det har vært mye aktivitet og stor fokus på flyging gjennom hele året i Kongsberg
Modellflyklubb. I sommerhalvåret opplevde klubben et tilsig av nye, svært aktive og
etterhvert veldig dyktige piloter på modellflyplassen. Enkelte medlemmer har til og med
holdt ut gjennom hele vinteren, og benyttet seg av modellflyplassen så sent som i
desember: Til og med etter første snøfall! Det står det respekt av.
Flere av klubbens aktive medlemmer har også arrangert turer og uformelle treff på
Fyresdal flyplass i løpet av høsten. Fyresdal er en svært modellfly-vennlig kommune, og alt
er godt tilrettelagt for luftsportsaktiviteter av alle slag inne på selve flyplassområdet. Styret

oppfordrer alle som ønsker å støtte opp om et så flott tilbud om å bli med på flere turer dit i
2017. Det er både sosialt og veldig moro. Samtidig får man erfare gleden av å fly modellfly
på en ekte rullebane, og kanskje til og med møte likesinnede fra andre klubber!
KMFK har potensielt sett flere medlemmer tilsluttet klubben som er aktive i konkurranser
gjennom året. Styret har ikke fått noen tilbakemeldinger på hvem disse er, eller hvordan
det har gått i eventuelle konkurranser.
I juni måned stilte klubben opp med en utstilling i gågata i forbindelse med
Kongsbergløpet. Flere av klubbens medlemmer møtte opp med stort og smått som ble vist
frem til publikums store begeistring.
Sommerprosjektet LocalHawk gjennomførte en rekke testflygninger på modellflyplassen
vår i løpet av sommerhalvåret. Undertegnede ble forespurt via arbeidsplassen (KDA) om å
stille som testpilot, noe som var både spennende og tidvis svært utfordrende.
Sommerstudentenes mål om transisjon fra hover-flight til forward-flight ble nådd i
begynnelsen av august, helt på tampen av prosjektet.
I september måned deltok flere av klubbens medlemmer på den foreløpige arvtageren etter
Notodden Modellflyshow: Skala Fyresdal. Selv om stevnet ikke er like stort som Notodden,
er det virkelig et flott stevne av piloter, for piloter. Klubbens medlemmer retter en stor takk
til Jone Birkelid for hans engasjement, stå-på-vilje og gjennomføringskraft i regi av stevnet.
Flere av klubbens medlemmer reiste også til JetPower-messen i Tyskland i løpet av
september 2016. Det ryktes at det var god stemning og mye fint å se på under messen, og
flere av klubbens medlemmer skal tilbake igjen i 2017.
Klubben har to instruktører, Henrik Scott Forsberg og Ole Martin Horne, noe som har
fungert godt i 2016. Begge instruktørene har gjort en kjempeinnsats og har definitivt en
viktig rolle med tanke på å rekruttere nye medlemmer inn i klubben. Klubben ønsker å
utvide tilbudet ytterligere med to nye instruktører i løpet av 2017.
Også i 2016 har Facebook i større og større grad blitt benyttet som en primær
informasjonskanal og som et diskusjonsforum for klubbens medlemmer (og ikkemedlemmer). Mange bildeposter og invitasjoner til uformelle treff på stripa har i svært
økende grad preget klubbens Facebook-side. I tillegg har alle møteinnkallinger blitt sendt
til klubbens medlemmer pr. e-post. Innkalling til dugnader og årsmøte legges fortsatt ut på
hjemmesiden (kmfk.no), men store deler av aktivitetene som tidligere fant sted på
klubbens hjemmesider, foregår nå på Facebook i stedet. Vi oppfordrer alle medlemmer av

KMFK som også har en profil på Facebook om å melde seg inn i klubbsiden til Kongsberg
Modellflyklubb: https://www.facebook.com/groups/263092389048/?fref=ts
På initiativ fra Henrik Scott Forsberg, ble det besluttet at klubbens medlemmer skulle få
tilbudet om å kjøpe en splitter ny klubbjakke, og i den sammenheng ble det helt på tampen
av året avgjort at klubben ble nødt til å fornye logoen i den sammenheng. Undertegnede tok
på seg oppdraget med å designe en ny logo, og etter mange runder med både styret og
klubbens medlemmer, landet klubben på et nytt og friskt design. Logoen inneholder
fortsatt mange elementer og farger fra den første logoen, noe som var et krav fra
begynnelsen av. Det ble også tegnet en forenklet utgave av logen som pryder de nye
klubbjakkene i form av en stoffpatch på brystet.
Styret ønsker å takke alle medlemmene som i 2016 har bidratt til å gjøre klubben til det
den er i dag. Godt oppmøte på klubbens dugnader, piloter blir statig mer aktive og ivrige på
stripa og et godt klubbmiljø med god høyde under taket gjør at Kongsberg Modellflyklubb
kan kalle seg en av de flotteste modellflyklubbene vi har her i landet sett i mine øyne. Tusen
takk!

På vegne av styret i Kongsberg Modellflyklubb,

______________________________________________________
Tommy A. Bertelsen,
Formann

