
Årsmelding Cirrus RC Seilflyklubb 2011 

I 2011 sesongen har det vært en del aktivitet både på stripa og utenom. 

Ekeberg Innendørs 

Dette er årets første arrangement og i år som tidligere fører det til stort overskudd som gjør at 

økonomien i klubben er god. Det er en hard kjerne med medlemmer som stiller opp år etter år for å 

rigge til dette stevnet, selge lodd og generelt hjelpe til. Dette er flott og på årets stevne var det noen 

nye medlemmer å se i denne harde kjernen. det er bra. 

Martin Krafft har i alle år vært primus motor for dette stevnet men har informert om at han ikke 

lenger ønsker å organisere alt alene. Han har derfor trukket seg tilbake litt fra dette etter årets 

stevne og det vil bli ende viktigere at medlemmene tar i ett tak her for å få gjennomført dette 

stevnet i fremtiden.  

Neste års stevne er det 10 i rekken og det bør markeres. 

Hanstholm 2011 

 nok en gang gikk turen til Hanstholm for hangflyving og sosialt. På denne årlige turen er det mange 

som er med og hvert år er det nye ansikter å se i hyttene og på hangkanten. Stein Jaksland tok nok en 

gang og organiserte Sild i solnedgang til stor glede for alle oppmøte. Vi gleder oss til neste år.  

Flyplassen og hytta 

 I år har vi gjort en avtale med gården om å kunne benytte ett større område av åkeren på siden av 

stripa til stevner. Stein Jaksland har stått bak denne avtalen og den er gunstig prismessig for klubben 

og gir oss ett mye bredere felt som vi kan bruke til f. eks F3J stevner. Dette er veldig positivt og fører 

til at vi ser ut til å være en populær klubb å komme på stevner til.  

Det har også blitt kjøpt in ett stort åpent telt til bruk på større stevner i forbindelse med F3J Nordisk. 

Dette skal tas ned når det ikke er i bruk da det ikke tåler å stå oppslått hele året. 

Det har ikke blitt utført noen dugnad i år på hytta. Det burde vurderes evt. oppgradering av hytta til 

neste år da deler begynner å bli slitne. 

Medlemsmassen 

Utvikling i medlemstallet er som tidligere år liten. vi ligger stabilt på rundt 110 medlemmer. 

Treningskvelder 

Treningskvelder på torsdager på sommer halvåret er fortsatt gjennomført, med litt varierende besøk. 

Konkurranser 

Vi har i år hatt en ganske fullspekket terminliste til tider. Noen klasser har hatt mindre flaks med 

været enn andre, noe som har ført til at ikke alle stevner på terminlisten ble gjennomført.  

Vi har også gjennomført Nordisk F3J i år. Dette stevnet gikk i overskudd og var meget bra 

gjennomført. Tusen takk til alle som sto på for å få dette gjennomført. 

Nordisk mester ble Jo Grini, og Norge tok gull i lag konkurransen. 

Cirrus har også vært representert internasjonalt, med ett medlem på VM i F3K 



Morten Bremsrud tok Sølv i NM F3K, og Sølv i NM F3J. 

Thorbjørn Fikk bronse i samme stevnet og Cirrus kom på andre plass i lag konkurransen. 3 av de 6 

finale deltakerne i NM var fra Cirrus, noe vi bør kunne si oss godt fornøyd med. 

F3J er helt klart den seilfly klassen vi har mest aktivitet i med godt oppmøte på stevner og en god del 

ivrige deltakere fra klubben. 

Internett 

Web redaktør rollen har vært uklar deler av året men er nå på plass igjen og vi håper på mer aktivitet 

på web sidene igjen. Det er en god informasjons kanal til resten av miljøet, som vi burde prøve å 

bruke mer. 

En ny SMS løsning er etablert og har blitt brukt til informasjon om spesielt klubbmøter. 

Indoor 

Indoor aktivitet har vært bra, og med inntektene fra Ekeberg stevne har vi leid hallen oftere enn 

tidligere for klubbens medlemmer med gjester. Dette gir større aktivitet på dette området og det 

pleier å være meget sosiale sammenkomster. Vi fortsetter med dette. 

Klubbmøter 

Det har blitt avholdt klubbmøter igjennom hele året, hvorav ett har vært på stripa. Det blir servert 

pizza på møtene og oppmøte har variert en del. 

Styret  
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