
Årsmelding Cirrus rcfk 2010
Styret
Styret har i inneværende sesong bestått av følgende personer:

Leder Leif Bjørgo
Nestleder Dag Wingerei
Sekretær Frank Tenambergen
Kasserer Trond Dalsveen
Styremedlem Gunnar Neslein
Varamedlem Kristian Otnes
Varamedlem Arnfinn Lie
Revisor Ole Synnes

Flyplassen og hytta
Klubbhytta fikk en grundig innvendig rehabilitering under vår-dugnaden, den ble tømt, vasket ned og malt.
Klubben har i lengre tid vurdert å installere 220V. 
I og med at mikrofly klubben fikk innlagt 220V gav dette oss  muligheten til å gjøre det samme i klubbhuset. Styre har 
besluttet å gjennomføre dette raskest mulig. Det må graves en grøft og strekkes kabler, dette må gjøres før kornet såes - 
ventet ferdig installert i.l.a Q2  2011
I den samme prosessen vil det monteres en kran med trykkvann ved utedoen.
Aggregatet vil bli solgt når det nye strøm anlegget er på plass.
Klubben har gått til innkjøp av 220V strømforsyninger som skal fastmonteres slik at brukerne av flyplassen skal få enkel 
tilgang til 12v ladestrøm.
Utedoen begynner å bli ferdig og har blitt oppdatert med vask.
Værsituasjonen er  ikke lenger operativ men Cirrus sin webside har fått en link til DNMI sin værtjeneste.
Hangaren har fungert fint, men ved nærmere inspeksjon viser det seg at duken bør byttes til en mer værbestandig type. 
Det nye styret bør se på dette til våren.

Medlemmer
Medlemsutviklingen er stabil og teller nå 110 medlemmer pr. 08/11-2010, en økning på 1 i forhold til 2009. Det er ikke 
gjort noen spesielle tiltak for å øke medlemsmassen i 2010.

Da ingen har søkt på Cirrus fondet dette året har styret besluttet å avvikle det i sin nåværende form.

Medlemsmøter
Det er avviklet 11 medlemsmøter hvorav 2 stk. på Spydeberg. Oppslutningen er variabel og generelt er det få 
medlemmer på møtene i forhold til antall medlemmer. Alle medlemsmøter varsles nå i forkant med SMS og via Cirrus 
sin hjemmeside. En kort oppsummering av dagens tema er også inkludert. Innholdet i møtene har gjennomgående vært 
bra, med unntak av utemøtene på Spydeberg. Det er allikevel de samme som bidrar, så det oppfordres å komme med 
innspill/temaer/ønsker til innhold i møtene. Pizza serveringen på møtene er veldig godt mottatt av medlemmene og vi 
fortsetter med det.

Styremøter
Det har vært avholdt 6 styremøter i perioden. Informasjonen til medlemmene om hva som behandles på styremøtene blir 
formidlet muntlig på medlemsmøtene.

Treningskvelder
Tradisjonen med Treningskveld på torsdager fortsetter, dessverre med liten oppslutting blant medlemmene.

Konkurranser
Det var planlagt 15 stevner og treff inklusive Ekeberg innendørs, utendørs og Hanstholm i løpet av sesongen. Ikke alle 
ble gjennomført og arrangementene hadde blandet oppslutning. Se detaljer under hvert enkelt stevne/trefftype. 

F3J
Det er gjennomført 4 stk. stevner. Dette er fortsatt den mest populære klassen. På årets første konkurranse hadde vi 25 
deltakere (25/4-2010)  og dette er meget hyggelig. 
Alf Erik Ross var beste Cirrus medlem i årets NC med en 4. plass. Vi gratulerer!

F3B
Det er ikke gjennomført noen F3B stevner i klubbens regi grunnet få interesserte medlemmer som ønsket å ta ansvar for 
dette.
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NM i F3B skulle arrangeres som et samarbeide mellom Vingen mfk. og Cirrus – dette stevne ble avlyst p.g.a. for  få 
deltagere.
Vingen mfk arrangerte noen  F3B stevner på flyplassen vår og vi gratulerer Morten Bremsrud med en fin 5. plass i 
Norgescup'en

F3K
Cirrus tok i år oppdraget å arrangere norgesmesterskap i F3K (DLG) som ble arrangert den 22. August  2010.
Stevnet samlet 12 deltagere ( 6 fra klubben vår)  som er ny rekord for et F3K stevne i Norge!
Gjennomføring av stevnet gikk meget bra takket være en god stevneleder og mange gode hjelpere. Tilbakemeldingen fra 
deltageren var udelt positiv. Takk for hjelpen! 
Norgesmester ble Christian Austenå  fra Gullknapp mfk. 
Cirrus gjorde en meget  bra innsats med Morten Bremsrud på 2. plass og Arnfinn Lie på 4.  plass!
Denne klassen er en rekrutterings klasse for konkurranse miljøet i klubben og vi håper på enda større deltagelse i 2011 
sesongen.

Elektro vingtreff
Det ene elektro vingtreffet som var planlagt ble avlys grunnet for få deltagere.

Slepetreff
Det ble arrangert to av tre slepetreff. Det siste ble avlyst p.g.a. støy klager  fra naboer.

Innendørs treff og aktiviteter
Ekeberg innendørs den 31/1-2010  ble også i år en braksuksess. Alle bidrar og stemningen er meget god. Dette er en 
meget god PR for hobbyen. 
Mye publikum og positive utstillere gir et pent og viktig tilskudd til økonomien i klubben
I løpet av 2010 sesongen har klubbens medlemmer kunne benytte Ekeberghallen for innflyving  tiltaket er populært med 
god oppslutting. 

Ekebergstevnet utendørs.
Ekeberg 2010 utendørs regnet dessverre vekk og ble avlyst i år, vi håper noen tar denne tradisjonen videre til neste år.

Hanstholm
Hanstholm ble som vanlig avviklet i tiden 7/5 – 16/5-2010 med stor deltagelse, og som i 2009 var flytforholdene 
upåklagelige. Tradisjonen tro ble det «sild i solnedgang», med andre ord helt som det skal være.

Internett
Internett siden vår har fått et ansiktløft slik at den fungerer bedre som en informasjons kanal ut til medlemmer og piloter. 
Det er allerede presentert et forslag, men det vil fortsatt drøye litt før en ny hjemmeside er operativ. Det har vært en 
positiv tilbakemelding på økt aktivitet på web sidene.

Arbeidsforhold
Noen  medlemmer gir et godt bidrag til klubbens virksomhet, likevel hadde styret gjerne sett at flere av medlemmene 
kunne være mer aktive, både med hensyn på flyaktiviteter og aktiviteter for klubbens beste og deltagelse på 
medlemsmøter. Det er ønskelig at spesielt stevner kan gjennomføres uten for mye jobb i forkant av stevneansvarlig for å 
”jage” inn medhjelpere. 
Det er forsatt kun en liten kjerne av klubbens medlemmer som står for 90% av innsatsen.

Styret har i inneværende periode klart å følge opp sine handlingsplaner og gjort sitt til at medlemmene skal trives og 
bedret miljøet i klubben. Man må allikevel ikke glemme at klubben drives på frivillig basis, og det blir vanskelig å 
motivere til innsats for styret dersom ikke medlemmene bidrar positivt, det være seg som medhjelpere, 
foredragsholdere/innspill til/ønsker om tema eller oppmøte på klubbmøtene og på stripa. 

Styret 
CIRRUS RC FLYKLUBB 
Oslo 9. november 2010. 
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