
Styrets
årsberetning for
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Vingtor RC Clubs virksomhet har som formål å utøve modellflyging som idrett organisert i Norges 
Idrettsforbund (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/Opplæringsleder: Jens Kristian Lindland
Nestleder: Terje Ø. Karlsen
Styremedlem/Anleggsleder: Tom Rismyhr
Styremedlem /HMS-leder: Per Weum
Styremedlem /Anlegg: Kåre Teppen
Styremedlem/Sekretær: Tore Jemtegaard
Varamedlem/Kasserer Espen Kvien

Revisor:  Henning Jorkjend og Audun Tinn
Valgkomité: Roy Nylander og Tor B. Andreassen

Det er i 2021 avholdt 6 styremøter og 3 klubbmøter. 2 klubbmøter er dessverre avlyst pga. korona 
pandemien. Årsmøtet ble gjennomført digitalt på Teams. Det fungerte veldig bra med god deltagelse. 
Noen styremøter ble også gjennomført digitalt. På første styremøtet etter årsmøtet i februar ble det 
gjort en gjennomgang av arbeidsoppgavene for styret. Styret har fungert godt i 2021.
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. Det var et bra møte med seksjonsmøte først 
og Luftsportstinget etterpå. Den viktigste saken for modellflyseksjonen var forslag om økning av 
forbundskontingenten til det samme som de andre seksjonene. Forslaget ble vedtatt. Økningen skal 
skje over 8 år for modellflyseksjonen. Rebecca Hansen ble valgt til president (første kvinnelig 
president i NLF).
Medlemsutvikling 2021
Det har vært en stabil medlemsmasse i klubben i løpet av 2021. Medlemstallet i Vingtor er 91 
medlemmer registrert og 87 betalende medlemmer, noe som er veldig positivt.
Flyplassanlegget
Gjennom våren og sommeren ble det gjennomført flere dugnader på Vingtors flyplass. Terrassen ble 
rettet opp. Enkelte stolper i sikkerhetsgjerdet ble byttet og begge gressklipperne ble klargjort for 
sesongen. Det ble byttet et stag på den ene klipperen til aggregatet. Brakka ble vasket og skrapet 
utvendig og brakka og taket mellom byggene ble malt.
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Solcelleanlegget ble oppgradert. Det ble byttet sikkerhetsnett på terrassen som dekket mere av 
terrassen en det gamle nettet. Noen av sittebordene ble også utbedret. Det ble ryddet inne i brakka 
og kastet unødvendige ting. Det var godt oppmøte på dugnadene.
Værstasjon
Værstasjonen har fungert bra i 2021. Vingtor har byttet SIM kort til Telia fordi forrige operatør ikke 
lenger støttet 2G. Den har blitt re-startet 2 ganger fordi den har hengt seg opp og mistet kontakt med 
skytjenesten. SIM kort har blitt fylt opp med mere kontanter når det har vært nødvendig.
Konteiner
Den er rengjort og ryddet innvendig i konteineren og kastet en del unødvendige ting. Det er satt på 
gummilapper over låsen og kabler som går inn til solcelleanlegget.  
Solcelleanlegget
Anlegget er oppgradert med to nye solcellepaneler og ny regulator.  Vindmøllen er ikke satt opp enda.
Den skulle monteres opp og testes våren 2021 for å bedømme ladekapasitet og støynivå når den er i 
bruk (vi ser an behovet).
Vi har hatt to bensinaggregater tilgjengelig i år. Det er derfor ikke utvidet med noe større aggregat i 
2021.
Kapasiteten med de nye panelene ser ut til dekke vanlig behov ved normal drift ved lading.
Det ble brøytet stripe vinteren 2021 med 2 snøfresere som Tom Rismyr har lånt til klubben for å teste 
vinterbrøytet flyplass. Brøyting av stripa ble godt tatt imot.
Gressklipperne
Gressklipperne ble klargjort for sesongen og har fungert veldig bra i 2021. Klipperne ble klargjort for 
lagring til neste sesongen på høstparten etter siste klipping.
Tilstanden på gressklipperne tilsier at vi kan regne med at levetiden kan vare flere år fremover i tid. 
Takk fra styret
Styret ønsker å takke flyplass-oppmennene Kåre og Tom for god jobb med vedlikehold av anlegget 
samt 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. Klubben opplever en god dialog med 
naboer i året som har gått. 22. desember ble det levert en julehilsen til våre to naboer med personlig 
oppmøte. Det var veldig hyggelige tilbakemeldinger vi fikk for 2021-sesongen.
Koronapandemi 
Klubben har forholdt seg til koronarestriksjonene nasjonalt og på kommunalt nivå.
Klubben har lagt ut smittesporingsliste på flyplassen hvor de som benyttet anlegget har skrevet seg 
på. Aktiviteten på flystripa i 2021 har vært stort sett som et normalår.
En stor takk til alle medlemmene som har vært flinke til å følge restriksjonene i koronatiden.
Klubbeffekter
Lageret på klubbeffekter er stabilt. Det er ikke solgt jakker og T-skjorter inneværende år, heller ikke 
sitteunderlag. Noen klistremerker er solgt eller delt ut kostnadsfritt. Beholdningen er som følger:

T-skjorter Jakker Sitteunderlag Klistremerker
M 7 1 14 Stor 50

L 8 1 Lite 35

XL 12 1 Stor 60 12

XXL 4 0 Lite 60 4
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Idrettslige prestasjoner
Det har ikke vært internasjonal deltagelse på stevner i år pga. koronapandemien.
Medlemmer av Vingtor RC Club har deltatt aktivt i ulike konkurranser og arrangementer nasjonalt 
gjennom året med følgende resultater:

Klasse F3A-A FAI (Kunstflyging).
Henning Jorkjend: 4. plass Mjøs-cup, 2. plass Vingtor cup, 2. plass Forus Cup, 4. plass NM (Kolbu), 4. plass Trollcup 
(Tynset).
Klasse F3A-B FAI (Kunstflyging).
Audun Thinn: 1. plass Mjøs-cup,1. plass Vingtor cup, 1. plass NM (Kolbu), 1. plass Trollcup (Tynset)
Tore Jemtegaard: 2. plass Mjøs cup, 2. plass Vingtor cup, 2. plass Forus Cup, 3. plass NM (Kolbu), 3. plass Trollcup 
(Tynset).
Frank Ellingsen:  8. plass Mjøs cup, 8. plass Vingtor cup.
Klasse F3A Nordic (Kunstflyging).
Jens Kristian Lindland: 2. plass Mjøs cup, 1. plass Vingtor cup, 1. plass Forus Cup, 2. plass NM F3A (Kolbu) og 2 plass 
Troll-cup (Tynset)
Andre Søhagen: 2. plass Forus Cup, 4. plass NM F3A (Kolbu)
Ketil Strømmen: 3. plass Forus Cup, 5. plass NM F3A (Kolbu) og 3. plass Troll-cup (Tynset)
Tore Paulsen minnestevne (Retro kunstflyging).
Dag Henning Paulsen: 2. plass
Tore Jemtegaard: 4. plass
Odd Gunnar Morfjord: 8. plass
Klasse F4C FAI (Skala modeller).
Ingolf Steffensen: 3 plass F4C Skala NM Bjørkelangen, 4 pl  F4C Skala Sør på Evje.
F2B UC (Linestyring)
Ingolf Steffensen: 3 plas NM på Hvam.
F3C FAI (Helikopter). 
Jon Gunnar Wold: Klassemester i F3C sport på Starmoen flyplass NM helikopter
IMAC Advaced (Kunstflyging)
Frank Ellingsen: 4 plass IMAC Fyresdal, 3 plass IMAC Sarpsborg, 2 plass NMK Sarpsborg, 5 plass IMAC Starmoen,      
2 plass IMAC Fyresdal, 2 plass NNM IMAC 2021 Salangen. 

Dommeraktiviteter
Espen Kvien: Stevneleder og dommer Tore Paulsen minnestevne.
Henning Jorkjend dommer nasjonalt F3A-B FAI, Nordic og sport.
Tore Jemtegaard dommer nasjonalt F3A-A FAI, Nordic og sport.
Jens Kristian Lindland dommer nasjonalt F3A-A og B FAI.
Frank Ellingsen dommer F3A-A og IMAC.
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 2021: 
1. Vingtor Cup 12. og 13. juni samlet 22 deltakere. Stevnet gikk over 2 dager.
2. Warbird/Oldtimer samling 21 september. Arrangementskomiteen bestod av Kåre Teppen, Terje

Østerem Karlsen og Tom Rismyhr. Kiosk drift på plassen. Ca. 12 flygere.
3. «Tore Paulsen Memorial Pattern treff» 18. september på Jarlsberg Flyplass. Stevnet samlet 10 

deltagere.
Obligatorisk modellflygerbevis og skoling av nye piloter
Modellflygerbevis er obligatorisk for å fly på Vingtors anlegg i henhold til klubbens flyplassreglement 
og modellflyhåndboken til NLF.
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Dessverre har skoleflyging vært satt på vent som følge av korona pandemien.
Det har vært testet modellfly for nye medlemmer og andre som har kommet innom på flystripa for 
trimming og oppsett for piloter. Det har også blitt utstedt A-bevis til enkelte piloter i 2021.
Klubbmøter
Klubben har gjennomført tre medlemsmøter i perioden februar til desember 2021. Årsmøtet ble 
gjennomført på Teams med god oppslutning. To møter ble gjennomført utendørs på Vingtors flyplass 
og julemøtet ble gjennomført i Vingtors nye møtelokaler i speiderhytta på Langhus. 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 2021 på klubbens årsmøte. Inntektssiden ble satt til kr. 71520,- og 
kostnadene tilsvarende beløp. Resultatregnskapet for 2021 viser følgende:
Inntekter 62223.-
Kostnader 66883.-
Resultat -4660.-
Merknader til regnskapet
 2021 ble et år med færre investeringer enn tidligere år pga. koronapandemien. Hovedmålet er å 

holde regnskapet i positiv balanse og midler nok til vedlikehold samt små investeringer som er 
nødvendig.

 Vingtor har tjent penger på salg av brus ute på anlegget som har gitt positivt tilskudd i kassen.
 Inntektene på arrangementer er lavere enn budsjett pga. koronarestriksjonene. 
 Driftskostnadene er ca. kr. 15 400 lavere en budsjett. Det skyldes koronarestriksjonene.
 Klubben har brukt litt mindre penger på leie av lokaler for klubbmøtene pga. korona.
 Klubben har hatt jevn medlemsmasse i 2021.
 Klubben har kommet godt gjennom 2021 på tross av koronapandemi.

Etter styrets oppfatning viser det fremlagte resultatregnskap og balanse for driftsåret 2021 et 
rettvisende bilde av klubbens virksomhet.

Jens Kristian Lindland,
Oslo den 25. januar 2022

------------------------------  -------------------------------------  ---------------------------------
Jens Kristian Lindland                Terje Ø. Karlsen             Tore Jemtegaard

------------------------------  -------------------------------------  ---------------------------------
Tom Rismyhr                                 Per Weum                            Kåre Teppen

-----------------------------
Espen Kvien
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