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Årsmelding Cirrus RC Seilflyklubb 2012 
I 2012 sesongen har det vært god aktivitet både på flystripa, innendørs og andre steder. 

Ekeberg Innendørs 
Dette er årets første arrangement. i år som tidligere fører det til et fint 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 hadde varslet at han ikke kunne organisere dette alene lenger. Likevel stilte han villig 
opp, og var en flott brobygger over i det nye regimet. 

Hanstholm 2012 
Nok en gang gikk turen til Hanstholm for hangflyving og sosialt samvær. På denne årlige turen er det 
mange som er med og hvert år er det nye ansikter å se i hyttene og på hangkanten. Det var ganske 
mye vind denne gangen. Siden 17. mai og Kr. Himmelfart falt nær hverandre i år, ble det hele to uker 
som var aktuelt for denne turen. Det gjorde at man fikk inntrykk av at det ikke var så mange i år. 
Sannheten var nok at det var litt spredt i tid.  

Flyplassen og hytta 
Det har vært en dugnad i år på hytta. Det ble foretatt en del oppgradering av utearealer og utstyr. 
Det er besluttet å ikke gå lenger med arbeidet å få koblet Cirrus på Microklubbens elektriske anlegg. 
Vi vil heller gjøre bensinaggregatet mer permanent og lett anvendelig. Det gir 3 kW og er tilstrekkelig 
for det utstyret vi ønsker å koble til. 

Vi har kjøpt inn ny gressklipper. Den er til stor glede for brukerne, da alle nå får start og kan klippe. I 
tillegg har vi tilhenger som gjør det lettere å frakt utstyr ut på stripa. 

Medlemsmassen 
Utvikling i medlemstallet er svakt økende. I skrivende stund teller vi 121 medlemmer fordelt på 4 
barne-, 2 junior-, 1 livsvarig-, 91 senior-, 19 pensjonist-, 1 uføre- og 3 ungdomsmedlemmer. Vi har 
opplagt en jobb å gjøre for å få inn fler juniorer. Det er kommet 15 nye medlemmer i løpet av året. 

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

Konkurranser 
Cirrus har arrangert 9 stevner på Spydeberg og ett i Ekeberghallen (F3P) i år. Deriblant NM for F3J og 
F3K. Alle stevner ble gjennomført på tross av litt skumle vindforhold under årets NM for F3K.  

Norsk mester for F3J ble Jo Grini fra Valdres Flyklubb modell. Beste Cirrus-medlem ble Thorbjørn 
Jespersen med en fin 2. plass. For F3K ble Lars Petter Eriksen fra Gullknapp Norgesmester. Her ble 
beste Cirrus-medlem Mortens Bremsrud med en sterk 2. plass.  Cirrus fikk 2. plass for lag. 

Cirrus har også vært representert internasjonalt, med to medlemmer på EM i F3K 

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. Men stemningen under F5J-stevnet tyder på at dette kan være en 
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voksende klasse sammen med F3K. Stevnet bar preg av litt prøving og feiling for å få en felles 
forståelse av reglene samt mange diskusjoner om «dingsen». Dvs. den elektroniske innretningen som 
skal være i fllyet for å samle nødvendig informasjon om flukten. 

Internett 
I løpet av året er Cirrus’ web-sider fullstendig lagt om og blitt mer brukervennlig. Det er langt fler og 
hyppigere innlegg og trafikken er bra. Vi fortsetter utviklingen av web-sidene. 

Indoor 
Indoor-aktiviteten har vært bra, og med inntektene fra Ekebergstevnet har vi leid Ekeberghallen og 
Opsal Arena en del ganger i løpet av sesongen. Dette gir større aktivitet på dette området og det 
pleier å være meget sosiale sammenkomster som bør kunne gi grobunn for rekruttering blant unge. 
Vi fortsetter med dette også i kommende sesong. 

Klubbmøter 
Det har blitt avholdt klubbmøter igjennom hele året, hvorav to har vært på stripa. Det blir servert 
pizza på møtene. Oppmøtet har variert en del. 

Økonomi 
Klubben har god økonomi. Dette er mye takket være et høyt aktivitetsnivå som genererer inntekter. 
Ekebergstevnet alene gir en netto inntekt omkring kr. 40.000,-. Det er ca. 30 % av klubbens totale 
inntekter.  For øvrig gir stevnene også et fint bidrag til klubbkassen. I 2012 ga stevnene en 
nettoinntekt på mer enn kr. 15.000,-. Det betyr at styret vurderer at det ikke er nødvendig med 
økning av medlemskontingenten. Årets regnskap viser et underskudd på nesten kr.12.000,-. 
Underskuddet er påvirket at halleien for Ekeberg 2011 og forsikringspremie til Gjensidige var 
uteglemt i 2011s regnskaper og først ble betalt i 2012. Det betyr at året 2012 ga et underskudd på ca. 
kr.5.000,- når vi ser bort fra disse utgiftene. Detaljene finnes i det reviderte regnskapet for 2012.  

 

 

Styret 
CIRRUS RC FLYKLUBB 
Oslo 8. November 2012 


