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Årsmelding Cirrus RC Flyklubb 2016 
I 2016 har det vært god aktivitet. Nå som før har det meste av klubbens aktivitet foregått 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. Vi fikk den ønskede økningen i publikumsantallet. I tillegg hadde vi 
kafeteria som sikret et overskudd på 50.000 kroner. Antallet frivillige ser ut til å øke. Det er 
prisverdig. Det er miljøskapende og trivelig. Uansett, stor takk til alle frivillige som er med på å sikre 
økonomien for klubben. 

Hanstholm 2016 
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 
Den siste finishen er nå ferdig og vi har en funksjonell hytte.  

Medlemsmassen 
Antall medlemmer er redusert med 24 i løpet av året. Sammensetningen er slik: 

Medl. Kategori Antall 
Senior 65 
PENSJONIST 29 
Uførepesnjonist 2 
UNGDOM 1 
Totalsum 97 

 

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

F5J-cup er fortsatt populær og trekker deltakere langt utover høsten 

Konkurranser 
Cirrus har arrangert 13 stevner på Spydeberg. Dette er noe lavere aktivitet sammenlignet med 2015, 
siden vi ikke hadde ansvar for noen NM eller Nordisk dette året. 

Klubbmester for seilfly (Cirrus 21) 2016 ble Alf Erik Ross. Kjell Bentzen tok klubbmestertittelen for 
elektroseilfly (F5J). Vi gratulerer! 

Alf Erik Ross vant Cirrus-cup suverent. Vi gratulerer! 
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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 fortsatt en nedgang i 
aktivitet. Cirrus var også representert i VM for F3J ved Jonar Langseid. 

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. Med reklameinntekter er sidene selvfinansierende. 

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. Kaker og is har gjort at vi har 
spart penger, uten at stemningen på møtene er redusert. Oppmøtet har variert en del, men er helt 
opplagt en viktig aktivitet for klubbens medlemmer. 

Etter at Nordre Skøyen Hovedgård fikk ny styrer, har det oppstått en situasjon, som har gjort at 
Styret så seg nødt til å flytte klubbmøtene til Idrettens hus på Ekebergsletta. Ikke så staselige lokaler, 
men husleien er kr. 0,-! 

Økonomi 
Klubben har god økonomi. Dette er mye takket være et høyt aktivitetsnivå som genererer inntekter. 
Ekebergmessen alene gir en nettoinntekt på mer enn kr. 50.000,-. Det er en betydelig andel av 
klubbens totale inntekter.  For øvrig gir stevnene også et fint bidrag til klubbkassen. I 2016 ga 
stevnene en nettoinntekt på mer enn kr. 10.000,-. Årets regnskap viser et overskudd  på kr. 26.706,-. 
Dette er det første året med overskudd etter at vi fikk ferdigstilt byggingen på Spydeberg.  

Detaljene finnes i det reviderte regnskapet for 2016.  

Klubbens økonomi er helt avhengig av Ekebergmessen for å kunne opprettholde aktivitets- og 
investeringsnivået. Det er derfor gledelig at så mange frivillige stiller opp på messen for å få 
gjennomført den på en god måte. 

 

Styret 
CIRRUS RC FLYKLUBB 
Oslo 9. februar 2017 
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