
STYRETS ÅRSBERETNING FOR DRIFTSÅRET 2020

VINGTOR RC CLUB ORG.NR. 994040715

Vingtor RC Clubs virksomhet har som formål å utøve modellflyging som idrett organisert i
Norges Idrettsforbund (NIF) samt å fremme modellfly sporten på det lokale plan i Oslo
Idrettskrets.
Klubbens styre har i perioden fra forrige årsmøte bestått av følgende medlemmer:

Leder/Opplærings leder: Jens Kristian Lindland
Nestleder: Kay Sindre Krogstadmo
Styremedlem/HMS/Ungdomsrepresentant : Tom Rismyhr
Styremedlem: Terje Ø. Karlsen
Styremedlem/Anleggsoppmann: Kåre Teppen
Styremedlem/Sekretær: Tore Jemtegaard
Varamedlem/Kasserer/Anleggsoppmann: Espen Kvien

Revisor: Kjell Aanvik og Henning Jorkjend
Valgkomité: Roy Nylander og Sigurd Abrahamsen

Det er i 2020 avholdt seks styremøter og 4 klubbmøter. 4 klubbmøter er dessverre avlyst pga. korona 
pandemien. På første styremøtet etter årsmøtet i februar, ble det gjort en gjennomgang av arbeidsoppgavene 
for styret. Styret har fungert godt i 2020.

LUFTSPORTSTINGET OG SEKSJONSMØTER I NLF
Følgende medlemmer fra styret representerte klubben på Luftsportstinget og seksjonsmøter i NLF på 
Gardermoen Tore Jemtegaard og Jens Kristian Lindland.

MEDLEMSUTVIKLING 2020
Det har er kommet til flere nye medlemmer til klubben i løpet av 2020. Medlemstallet har økt, noe som er 
veldig positivt.

FLYPLASSANLEGGET
Gjennom våren og sommeren ble det gjennomført flere dugnader på Vingtor’s flyplass. Terrassen ble vasket 
med grønnsåpe og sittebenker slipt og beiset. Enkelte stolper i sikkerhetsgjerde ble byttet, begge 
gressklipperne ble klargjort for sesongen og en del annet vedlikehold ble gjennomført. Gressmatten ble 
gjødslet med et godt resultat. Plenen ble mye bedre og det døde gresset redusert. Dugnaden ble litt begrenset 
pga. korona restriksjoner.
Det ble også lagt heller under startbordene og mellom klubbhus og konteiner. Dette har resultert i mindre 
slitasje og søle i depotet. Et nytt «mekkebord» ble også bygget. En stor takk til Eirik Olsen som stilte opp med 
maskiner, heller og utstyr til jobben og takk også til de som bidro på dugnaden.

VÆRSTASJON
Værstasjonen har fungert bra i 2020. Den har blitt re-startet 2 ganger fordi den har hengt seg opp og hvor det 
ikke har vært kommunikasjon med sky-tjenesten. Det er også blitt endret på grafikken på kompasset til 
flystripe. SIM kort har blitt fylt opp med mere kontanter.

KONTEINER
Det er rengjort og ryddet innvendig i konteineren. Den har også blitt rettet opp og hengsler og lukkemekanisme
har blitt påført fett på høstdugnaden. Konteineren fungerer veldig bra nå. Låsen er også byttet.

SOLCELLEANLEGGET
Anlegget har fungert bra med to nye batterier som ble satt opp i 2018. Vindmøllen er ikke satt opp enda. Den 
skal monteres opp og testes til våren for å bedømme lade-kapasitet og støynivå ved bruk. Solcelleanlegget har 
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ikke blitt oppgradert med nye paneler og batterier, og det er heller ikke anskaffet nytt aggregat slik det var 
planer om. Dette skyldes færre dugnader pga. korona situasjonen. Midler til disse utbedringene av anlegget vil 
bli overført til budsjett 2021.

GRESSKLIPPERNE
Gressklipperne ble klargjort for sesongen og har fungert veldig bra i 2020 sesongen. På høstdugnaden ble 
klipperne klargjort for lagring gjennom vinteren frem til 2021. Tilstand på gressklipperne tilsier at vi kan regne 
med at levetiden kan vare flere år fremover i tid.
Styret takker flyplass-oppmennene Kåre og Tom for god jobb med vedlikehold av anlegget samt Espen som har 
bidratt med klipping av plassen på søndager. Stor takk også til alle medlemmer som har bidratt med klipping av 
stripa og alle som gjorde en kjempeinnsats på dugnadene i år!

FORHOLDET TIL NABOER
Forholdet til naboer har vært godt og holdt i en god tone. Vi hadde to henvendelser fra nabo Willy angående 
støy fra modeller - en hendelse i juli og en hendelse i oktober. Lørdag 4. juli så Willy seg nødt til å komme ned 
på flystripa to ganger da han reagerte på et fly som støyet mer enn vanlig. Dessverre ble han veldig skuffet over
mottakelsen han fikk på flyplassen. Han ønsket et skriftlig svar fra Vingtor på hvordan klubben ville behandle 
hendelsen. Slik redegjørelse ble sendt.
Lørdag 17. oktober fikk styret en ny henvendelse fra Willy vedrørende støy fra et fly med turbin motor. Fra 
styret ble det etter flere samtaler med Willy og Nils Anton enighet om å legge flyging med turbin-motorer til 
tirsdager hvor det allerede tillates en høyere støygrense. Klubben opplever en god dialog med naboer nå.

KORONA PANDEMI
Klubben måtte stenge flystripa 13. mars for å etterfølge retningslinjene fra NLF og helsemyndighetene i Norge. 
Det ble foretatt en forsiktig åpning av flystripa fredag 3. april. Tore la ut en liste på WEB der dagen ble delt i tre 
med fem deltagere i hver økt fra kl. 0900 til 1200, kl. 1300 til 1600 og kl. 1700 til 2100. Medlemmene kunne så 
gå inn på web og melde seg på.
Det ble ytterligere åpning av flystripa 24. april hvor vi kunne ha 20 stykker i organisert gruppe og listen på web 
ble således overflødig siden det sjeldent er over 20 stk. på flystripa samtidig.
En del klubbmøter ble avlyst pga. pandemien. Etter et par måneder med redusert drift kunne klubben igjen 
benytte seg av anlegget til en tilnærmet normal bruk. En stor takk til Tore som lagde en Web- basert løsning på 
kort tid.

KLUBBEFFEKTER
Lageret på klubbeffekter er stabilt. Det er ikke solgt jakker og T-skjorter inneværende år, heller ikke 
sitteunderlag eller klistremerker. Beholdningen er som følger:

T-skjorter Jakker Sitteunderlag Klistremerker
M 7 1 16 Stor 60

L 8 1 Lite 44

XL 12 1 Stor 60 17

XXL 4 0 Lite 60 6

IDRETTSLIGE PRESTASJONER
Det har ikke vært internasjonal deltagelse på stevner i år pga. korona pandemien.
Medlemmer av Vingtor RC Club har deltatt aktivt i ulike konkurranser og arrangementer nasjonalt gjennom året
med følgende resultater:

Klasse F3A FAI (Kunstflyging).
 Henning Jorkjend: 3. plass Vingtor cup, 4. plass Mjøs-cup, 3. plass NM (Ulven), 3. plass Trollcup 

(Tynset).
 Audun Thinn: 11. plass Vingtor cup, 8. plass NM (Ulven), 9. plass Trollcup (Tynset) og 5 plass 

Tore Paulsen minnestevne.
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 Tore Jemtegaard: 12. plass Vingtor cup, 7. plass Forus Cup, 14. plass Mjøs cup, 10. plass NM 
(Ulven), 12. plass Trollcup (Tynset). 4 plass Tore Paulsen minnestevne.

Klasse F3A Nordic (Kunstflyging).
 Jens Kristian Lindland:. 3 plass Mjøs cup, 4. plass Vingtor cup. 3 plass NM F3A (Ulven) og 3 

plass Troll-cup (Tynset)
 Andre Søhagen: 5. plass Vingtor cup. 4 plass NM F3A (Ulven)
 Odd Gunnar Mofjord: 11 plass Tore Paulsen minnestevne.

Klasse F4C FAI (Skala modeller).
 Ingolf Steffensen: 3 pl. NM skala F4C på Evje.
 Ingolf Steffensen: 3 pl. NM linestyring F2B på Starmoen.

F3C FAI (Helikopter).
 Jon Gunnar Wold: norsk klassemester i F3C populær på NM helikopter på Nome.

DOMMER AKTIVITET
Espen Kvien: Dommer i F3A FAI. Dømte Vingtor cup og NM i Bergen.
Tore Jemtegaard og Henning Jorkjend: Dømt nasjonalt Nordic og sport.
Jens Kristian Lindland: Dømt nasjonalt F3A FAI.

ANDRE STEVNER
Flere av klubbens medlemmer har deltatt på andre stevner og treff som Fagernes Flyshow, Jetpower Fyresdal, 
Sarpsborg modellflyshow og lignende.
Klubben har arrangert følgende stevner i løpet av 2020:. 

1. Vingtor Cup samlet 22 deltakere. Stevnet gikk over 2 dager.
2. Warbird/Oldtimer samling 12 september. Arrangementskomiteen bestod av Kåre Teppen, Terje 

Østerem Karlsen og Tom Rismyhr. Kiosk drift på plassen. Ca. 20 flygere.
3. «Tore Paulsen Memorial Pattern treff» på Jarlsberg Flyplass. Stevnet samlet 16 deltagere.

OBLIGATORISK MODELLFLYGERBEVIS OG SKOLING AV NYE PILOTER
Modellflygerbevis er obligatorisk for å fly på Vingtors anlegg i henhold til klubbens flyplassreglement og 
modellflyhåndboken.
Vingtor har gjennomført noe skoling av piloter og testet modellfly som har kommet innom på flystripa. Det har 
også blitt utstedt A-bevis til enkelte piloter i 2020. Dessverre har skoleflyging vært begrenset som følge av 
korona pandemien.

KLUBBMØTER
Klubben har gjennomført fire medlemsmøter i perioden februar til desember 2020. Møtene har blitt holdt på 
Nordre Skøyen hovedgård og utendørs på Vingtors flyplass. Møtene inneholder gjerne en faglig seanse samt 
informasjon fra styret. Styret setter opp agenda for møtene i forkant og medlemmene varsles gjennom 
Vingformasjon som publiseres via e-post, på hjemmesiden og Facebook.

ØKONOMI
Årsmøtet vedtok driftsbudsjett for 2020 på klubbens årsmøte. Inntektssiden ble satt til kr. 64 530,- og 
kostnadene til kr. 73 750,-.
Resultatregnskapet for 2020 viser følgende:

Inntekter 66239,28
Kostnader 66057,26
Resultat 182,02

Merknader til regnskapet
 2020 ble et år med færre investeringer enn tidligere år pga. korona pandemien. For prosjektene som 

ikke ble gjennomført i år blir midlene ført over til 2021. Hovedmålet er å holde regnskapet i positiv 
balanse og midler nok til vedlikehold samt små investeringer som er nødvendig.
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 Vingtor har tjent penger på salg av brus ute på anlegget som har gitt positivt tilskudd i kassen.
 Arrangementene Vingtor cup og Warbird/Oldtimer-samling ga et bra overskudd tilbake til klubben.
 Klubben har brukt mindre penger på leie av lokaler for klubbmøtene på Skøyen hovedgård.
 Klubben har fått tilskudd av medlemmer i 2020.
 Klubben har kommet godt gjennom 2020 på tross av korona pandemi hvor vi har forholdt oss til regler 

fra helsemyndighetene og regjeringen.
Etter styrets oppfatning viser det fremlagte resultatregnskap og balanse for driftsåret 2020 et rettvisende bilde 
av klubbens virksomhet.

Jens Kristian Lindland,
Oslo den 19. januar 2021

Jens Kristian Lindland Kay Krogstadmo Tore Jemtegaard

Tom Rismyhr Terje Ø. Karlsen Kåre Teppen

Espen Kvien
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