NM F3A 2019
Nr Sak

Ansvarlig

Kommentarer

1

Komite-leder

Espen

1/11: Kaller inn til gruppemøter, sikrer fremdrift.
1/11: Kommunikasjon via e-post og Messenger.

2

Stevnearena

Gruppen

1/11: Aurskog Høland modellflyklubb v/Rune Pavestad.

3

Stevnedato

Gruppen

1/11: 22. til 25. august. Torsdag er treningsdag, fredag, lørdag og
søndag er stevnedager.
12/2: Sport klassen avholdes kun på lørdag med mulig utvidelse til
søndag avhengig av antall påmeldte i klassen.
12/2: Påmeldingsfrist settes til 14 dager før stevnestart.

4

Stevneleder / Innpisker

Henning

1/11: Henning har sagt ja i tidligere e-post.
12/2: Henning bekrefter.

5

Budsjett / Regnskap

Espen

1/11: Espen vil utarbeide et budsjett basert på startkontingent:
Sport 150,- Nordic 350,- F3A 400,-.
12/2: Espen har satt opp et greit arbeidsbudsjett.

6

Dommere

Espen

1/11: Espen vurderer et rullende dommersystem.
12/2: Audun spør om eksterne dommere er vurdert.
12/2: Espen mener dette blir for kostbart, men tror vi kan klare
fem dommere iallefall under finalen.
12/2: I Nordic klassen blir det en rullering av dommere.

7

PC / Data / Resultatservice

Tore

1/11:Tore tar med nødvendig utstyr. Forslag om å spørre Ørjan
Rapp om hjelp til inntasting.
1/11: Jens Kristian tar med ekstra PC og printer som backup.
12/2: Det legges opp til online resultatservice.
12/2: Tore spør om det er plass nok i klubbhuset til både kiosk og
sekretariat. Jon er ikke sikker på dette. En befaring bør gjøres.
23/6: God plass i klubbhus til sekretariat

8

Overnatting

Jon

1/11: Jon sjekker muligheter i nærheten.
12/2: Det er mulighet for camping på stevne plassen.
12/2: Jon følger dette opp i løpet av de nærmeste dagene og lager
en oversikt over overnattingsmuligheter.
23/6: Jon har laget en fin oversikt vedrørende overnatting. Det er
fullt mulig å overnatte på flyplassen. Det er toalett og vann
tilgjengelig.

9

Bankett

Audun

1/11: Fredag eller lørdag?
12/2: Audun foreslår at banketten holdes på lørdag.
12/2: Mulig at banketten kan holdes i det lokale idrettshuset hvor
det er kjøkken. Idrettslaget kan trolig stille med mat og kokk.
23/6: Audun har sjekket og bestilt bankett hos idrettslaget. Denne
holdes lørdag 24. august.

10 Logistikk / Materiell /
Opp/ned rigging

Odd Gunnar 1/11: Espen og Audun har tilgang på store telt.
og André
12/2: Både André og Odd har hengerfeste på bilen (Nerdrumkrok).
23/6: Rune Pavestad fortalte at klubben er i besittelse av et stort
telt som de ønsker å sette opp. Her vil det være plass til en del fly
om det blir regn. Det kan også bli mulig å sette fly i låven like bak.

11 Webside

Tore

1/11: Enkel webside med informasjon om stevnet.
12/2: En hjemmeside for stevnet er oppe og ble godkjent.

12 Kiosk

Jon

1/11: Det er ønskelig at lokal klubb står for kiosk driften.
23/6: Rune Pavestad bekreftet at de vil ha kiosksalg, burger, pølser
og drikke.
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13 Premiering

Henning

1/11: Henning har sagt ja i tidligere e-post.
12/2: Kostnadsramme er satt i budsjettet.
23/6: Henning har handlet flotte pokaler til NM'et

14 Suvenirer

Audun

1/11: Forslag om T-skjorter, caps og annet med NM logo

15 Påmelding

Tore

1/11: Vi benytter systemet på F3A.no. Startkontingent betales via
menysystemet i Vingtor VIPPS.
12/2: Det åpnes ikke for betaling før nærmere stevnet.

16 Sektormerking / Gressmaling

Odd Gunnar 1/11: Vingtor har merkemaskin. Det må sørges for egnet maling og
og André
korrekt oppmåling. Markører ut i feltet.
12/2: Befaring må gjøres på plassen.
23/6: Odd Gunnar har tilgang til nøyaktig laserbasert måleutstyr på
jobben. Han planlegger et eget besøk for å teste ut dette.
23/6: Espen påpeker at det må handles inn mer gress-maling.

17 Flagg og flaggstenger

Jon

1/11: Sjekke om dette finnes på plassen.
23/6: Det er en flaggstang med norsk vimpel festet til klubbhuset.
Det er vel greit nok.

18 Premiepall

Jon

1/11: Jon sjekker muligheter for å låne.
23/6: Klubben har ikke premiepall.

19 PA-anlegg

Jens Kristian 1/11: Jens Kristian kan låne dette på jobben.
12/2: Greit også med en mikrofon slik at beskjeder kan gis.
23/6: Klubben har et eget PA anlegg som de stiller til disposisjon.
Jens Kristian tar med egnede mikrofoner og avspiller for
nasjonalsang og annen musikk i pauser.

20 Nasjonalsang

Jens Kristian 1/11: Skaffer nasjonalsang på minnepinne.

21 Speakertjeneste

-

22 Åpningsseremoni

Jens Kristian 1/11: Åpningsseremoni finner sted fredag kl. 0900. Henning ønsker
alle velkommen og gir praktisk info. Jens Kristian forhører seg om
stedets ordfører kan tale og åpne stevnet.
12/2: Jens foreslår også å spørre kulturministeren.
23/6: Jens Kristian vil høre med kommunens ordfører.

23 Telt

Espen

24 Stoler og parasoller til
dommere og skrivere

Odd Gunnar 1/11: Viktigst med stoler som tåler å stå på gress.
og André
12/2: Klubben har mange plaststoler men ingen parasoller.
23/6: Alle klubbens stoler må fraktes til arenaen. I tillegg kan det
være nødvendig å supplere med private stoler.
23/6: Odd Gunnar innhenter pris på tre enkle parasoller.

25 Kontakt med lokal klubb

Jon

1/11: Jon kjenner klubbens formann godt og står for videre
kontakt.

26 Tilgang på elektrisitet

Jon

1/11: Er 220 volt på plassen. Behov for strøm til data og helst også
for lademuligheter.
12/2: Dette må sjekkes ut nærmere på befaring.
23/6: Alt OK!

27 Deltakernummer

-

Utgår

28 Stevnereferat

Jon

1/11: Alle tar bilder, Jon samler og skriver referat til MI.

23/6: Med et fungerende PA system er det enkelt å kunne gi
beskjeder og annet over høytaleranlegget.

1/11: Espen skal ha tilgang til telt. Det samme skal Audun ha.
23/6: Klubben setter selv opp et stort telt.
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29 Tilgang på vann

Jon

1/11: Ja, er på plassen

30 Toalett

Jon

1/11: Ja, er på plassen

31 Norsk F3A møte

Espen

1/11: Kommende NM, Regelendringer osv.
12/2: Møtet holdes på fredag kveld.

32 Logo

Gruppen
Tore
Audun
Odd

1/11: Alle oppfordres til å komme med forslag på NM-logo.
12/2: Tore presenterte et forslag til logo. Det ble godt mottatt men
det er ønske om å finne tegning av en mer typisk F3A modell.
Audun ser på dette.
12/2: Det er også ønskelig å få logoen vektorisert slik at den kan
skaleres uten at den «gror» igjen. Odd ser på dette.

33 Innbydelse

Tore

1/11: Oppføring på NLF side, F3A.no, MI.
12/2: Tore lager et forslag til innbydelse til bruk i MI. Han
samarbeider med Henning om tekst og utforming.

34 Presseansvarlig

Jon

1/11: Lokal avis, NRK

35 Sponsoransvarlig / loddsalg

Audun og
André

1/11: Det er ønske om utlodding. Fortetninger må kontaktes for
forespørsel om objekter for utlodding.
12/2: André og Audun følger opp dette.
23/6: Vi har fått tilsagn om premie fra Hobby4u. André har
forespurt Elefun om premier. Andre norske hobbyforretningene
bør også forespørres. Vi kan tilby promotering på hjemmesiden og
det er mulighet for å sette opp bannere på plassen.
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