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Årsmelding Cirrus RC Flyklubb 2014 
I 2014 har det vært god aktivitet. Det meste av klubbens aktivitet foregår på flystripa i Spydeberg. 

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 var riktignok en nedgang i antall besøkende som vi må forsøke å 

snu til en oppgang i 2015. 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.  

Hanstholm 2014 
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 fine 
forhold, bra med vind og lite nedbør.  

Flyplassen og hytta 
Prosessen med å få ny hytte er i gang. Den gamle er revet ved dugnadsarbeid. To nye byggesett er 
kjøpt og ligger lagret på flyplassen. Den formelle prosessen for byggetillatelse er i gang.  

Det vil komme ytterligere kostnader for byggingen i 2015. 

Gressklipperen har vært flittig brukt og har takket være medlemmenes innsats sørget for at plassen 
vår til enhver tid har sett velstelt og fin ut. 

Medlemsmassen 
Antall medlemmer er redusert med 8 i løpet av året. Sammensetningen er slik: 

Medlemstype Antall 

BARNEMEDLEM 2 

LIVSVARIG MEDL. 1 

MODELL MEDLEM 67 

PENSJONIST 30 

UFØREPENSJONIST 2 

UNGDOM 2 

Totalt antall 104 

 

 

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



 
 
 
 
 
 

Årsmelding 2014 Side 2 
 

Konkurranser 
Cirrus har arrangert 13 stevner på Spydeberg. Deriblant NM for F3K. To F3K-stevner ble avlyst som 
følge dårlig fremmøte. 

NM F3K ble nok en gang vunnet av Lars Petter Eriksen fra Gullknapp. Her ble beste Cirrus-medlem 
Mortens Bremsrud med en sterk 2. plass. 

Klubbmester for seilfly (Cirrus 21) 2014 ble Morten Bremsrud. Alf Erik Ross tok klubbmestertittelen 
for elektroseilfly (F5J). Vi gratulerer. 

Cirrus-cup ble vunnet av Alf Erik Ross. 

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. F5J ser ut til å ha størst økning, mens F3K viser en nedgang i aktivitet. 

Internett 
Web-sidene har oppretthold trafikken og er en fin kilde til informasjon for medlemmene. Også ikke-
medlemmer bruker sidene flittig. Det er bra, og kanskje en mulighet for å nye medlemmer gjennom å 
holde bra standard på sidene. Siden vi åpnet de nye web-sidene, har vi hatt 100.000 besøkende. 

Klubbmøter 
Det har blitt avholdt 11 klubbmøter igjennom hele året, hvorav ett har vært på stripa. Det er variert 
innhold med bidrag og innlegg fra klubbens medlemmer og sponsorer. Pizza-serveringen er erstattet 
av kaker for å spare penger. Byggeprosjektet koster som kjent ganske mye. Oppmøtet har variert en 
del, men er helt opplagt en viktig aktivitet for klubbens medlemmer. 

Økonomi 
Klubben har god økonomi. Dette er mye takket være et høyt aktivitetsnivå som genererer inntekter. 
Ekebergstevnet alene gir en nettoinntekt omkring kr. 40.000,-. Det er en betydelig andel av klubbens 
totale inntekter.  For øvrig gir stevnene også et fint bidrag til klubbkassen. I 2014 ga stevnene en 
nettoinntekt på mer enn kr. 10.000,-. Årets regnskap viser et underskudd  på kr. 87.447,-. Dette 
inneholder også utgifter til bygging på Spydeberg (90.835,-) og kostnader til nytt timeranlegg 
(11.374,-). Dette er investeringer som skal være til glede for klubbens medlemmer i mange år 
fremover.  Detaljene finnes i det reviderte regnskapet for 2014.  

Klubbens økonomi er helt avhengig av Ekebergstevnet for å kunne opprettholde aktivitets- og 
investeringsnivået. Det er derfor avgjørende at tilstrekkelig mange frivillige stiller opp på stevnet for 
å få gjennomført det på en god måte. 

 

 

Styret 
CIRRUS RC FLYKLUBB 
Oslo 12. februar 2015 


