
Styrets årsberetning
for driftsåret 2016

Vingtor RC Club
Org.nr. 994040715

Vingtor RC Clubs virksomhet har som hovedformål å drive modellflyging som idrett organisert i 
Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komitè, (NIF) samt å fremme modellflysporten 
på det lokale plan i Oslo Idrettskrets.  

Klubbens styre har i perioden fra forrige årsmøte bestått av følgende medlemmer:
Leder: Jens Kristian Lindland
Nestleder: Roy Johansen
Styremedlem: Knut Bråten
Styremedlem: Sigurd Abrahamsen
Styremedlem: Kristoffer Rosmo - Ungdomsrepresentant
Styremedlem: Patrick Isdahl-Eng - Flyplassjef / Miljøleder
Styremedlem: Tore Jemtegaard - Sekretær

Varamann / Kasserer: Espen Kvien
Revisjon: Kjell Aanvik og Thore Nylund
Valgkomite: Kay Krogstadmo og Lars Norberg

Det ble enkelte endringer i arbeidsoppgavene for styret etter oppstarten i 2016. Espen Kvien tok 
over jobben som Flyplassjef og Miljøleder da Patrick Isdahl-Eng ikke hadde mulighet til å ta på seg 
denne oppgaven grunnet utdanning. Videre ble Tor Bangfil Andreassen utnevnt som ansvarlig for 
skoling og sikkerhet på Vintorstripa.

Det er i 2016 avholdt seks styremøter.

Flyplassanlegget
Gjennom våren og sommeren ble det gjennomført flere dugnader for å fjerne pinner og stein fra 
fyllmassen som ble lagt ned i fordypninger året før. Det ble sådd gressfrø i to omganger og på slutten
av sesongen ble stripa meget bra.

Ny terrasse ble bygget i sydenden av klubbhuset da den gamle var skjev og falleferdig. Roy Johansen 
var byggeleder og bestilte inn materialer etter egne tegninger. Det ble søkt om midler fra 
Modellflyseksjonen i NLF som ble delvis innvilget. Flere dugnader ble holdt i forbindelse med den 
nye terrassen. Samtidig ble sikkerhetsnettet utbedret og strammet opp. Stor takk til alle som bidrog i
dette arbeidet.

Styret ønsker også å takke Espen Kvien for god jobb med flyplassen etter at han tok på seg rollen 
som Flyplassjef/miljøleder.

Forholdet til naboer av plassen har vært godt og holdt i en god tone. Styret har ikke mottatt klager 
fra hverken grunneier eller naboer i året som har gått. Det er viktig at medlemmene fortsetter å 
følge og forholde seg til flyplassreglementet, åpningstider og de støy-rutinene som er vedtatt.

I våres overleverte styret terminlisten for året og på den måten varslet om kommende stevner.
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Klubbeffekter
Det er solgt en del klubbeffekter i løpet av 2016 men det er fremdeles godt med varer igjen på lager.

Idrettslige prestasjoner
Medlemmer av Vingtor RC Club har deltatt aktivt i ulike konkurranser og arrangementer gjennom 
året med følgende resultater: 

F3A (Kunstflyging FAI)
Henning Jorkjend: 4. plass Vingtorcup, 3. plass Mjøs-cup, 4. plass NM (Fredrikstad), 5. plass Trollcup (Tynset), 4. 
plass Gränscup (Karlstad), 1. plass Trollhättan Aero Cup. Henning gjorde også en god innsats i et internasjonalt 
world cup stevne.

Audun Thinn: 10. plass Vingtorcup, 6. plass Mjøs- cup 8. plass NM (Fredrikstad), 8. plass Trollcup (Tynset).

Tore Jemtegaard: 12. plass Vingtorcup, 10. plass Mjøscup, 12. plass NM (Fredrikstad), 12. plass Trollcup (Tynset).

F3A (Kunstflyging Nordic)
Kristoffer Rosmo: 3. plass NM (Fredrikstad).

Espen Kvien: 3. plass Foruscup, 7. plass Vingtorcup, 6. plass Mjøs- cup, 8. plass NM (Fredrikstad), 1. plass 
Gränscup (Karlstad) og 1. plass Trollhättan Aero Cup.

Jens Kristian Lindland 8 plass Trollcup (Tynset).

F3A (Kunstflyging klasse Sport)
Odd Gunnar Morfjord 1. plass. Vingtorcup, 1 plass Mjøs- cup, 2. plass NM (Fredrikstad).

Kristoffer Arntzen: 5. plass Vingtorcup.

Jon Gunnar Wold: 3. plass NM (Fredrikstad).

Jens Kristian Lindland: 3. plass Vingtorcup. 4. plass NM (Fredrikstad).

Lagkonkuranse NM
Vingtor vant lag-konkurransen under NM i Fredrikstad. Disse utgjorde vinnerlaget: Henning Jorkjend, Kristiffer 
Rosmo, Odd Gunnar Morfjord.

F4C (Skala klasse FAI)
Ingolf Steffensen: 2. pl. Einar Hagerups Minnestevne (Jarlsberg), 3. pl. i Lt. Dons Skaladager (Maarud), 2. pl. 
NM/Skala Sør(Evje).

Andre stevner.
Flere av klubbens medlemmer har deltatt på andre stevner som Fagernes Flyshow, Jetpower Fyresdal, Sarpsborg 
modellflyshow og lignende.  

Klubben har arrangert følgende stevner i løpet av 2016:
 Akrotrening. Godt oppmøte over 2 dager.
 Vingtor Cup. Samlet 30 deltakere. Stevnet gikk over 2 dager.
 Skalatreff med godt oppmøte.
 Høst-treff. Greit oppmøte, stevet utvikles videre.
 Tore Paulsen Memorial Pattern treff på Jarlsberg Flyplass. Stevnet samlet 9 deltakere.

Obligatorisk modellflygebevis
Tidlig i år besluttet styret å innføre modellflygebevis for alle som benytter Vingtors flystripe. 
Vedtaket gjelder fra 1/1-2017 og gjøres for at klubbens flyplass reglement skal tilpasse seg den nye 
forskriften som Luftfartstilsynet vil iverksette for modellflyging. Modellflygebevis utstedes i henhold 
til reglementet beskrevet i NLF's modellflyhåndbok.

Som et ledd i dette ble en liste på åtte instruktører satt opp på klubbens hjemmeside i våres. Dette 
resulterte i oppflyving til A-bevis for flere medlemmer gjennom sommer og høst 2016.

Selve endringen i Vingtors flyplassreglement blir lagt fram på årsmøte 2017 for godkjenning.
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Skoling av nye piloter
Vingtor har gjennomført opplæring av 4 nye piloter i år. Klubben har også vært delaktig i 
Modelflyskolen som ble arrangert i forbindelse med Luftsportsuka på Starmoen. Takk til primus 
motor Roy Johansen.

Klubbmøter
Klubben har gjennomført ni medlemsmøter fra februar til desember 2016. Møtene holdes på Nordre
Skøyen hovedgård og på Vingtors flyplass og inneholder gjerne en faglig seanse samt informasjon fra
styret. Styret setter opp agendaen for møtene i forkant og medlemmene varsles gjennom 
Vingformasjon som publiseres på hjemmesiden og Facebook.

Økonomi:
Årsmøtet vedtok et driftsbudsjett 2016. Inntektssiden ble satt til kr. 66.000,-, og kostnadene til 
tilsvarende beløp kr. 64.734,-. Resultatregnskapet for 2016 viser følgende:

Inntekter kr. 91320,76
Kostnader kr. 78665,75
Resultat kr. 12655,01

Etter styrets oppfatning viser det fremlagte resultatregnskap og balanse for driftsåret 2015 et 
rettvisende bilde av klubbens virksomhet.

  Oslo den 10. januar 2017

------------------------------  -------------------------------------   ---------------------------------
Jens Kristian Lindland         Roy Johansen                          Tore Jemtegaard

------------------------------  --------------------------------------  ---------------------------------
Knut Bråten                       Sigurd Abrahamsen                       Kristoffer Rosmo
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