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VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÖFSK 2016
STYRELSEN
Relativt normal start på året, framförallt pga strul med noshjulet och intercomradion på Krysskalle.
Vi bytte verkstad till Wermlandsflyg som hittade en del saker på flygplanet som behövde åtgärdas,
bla på noshjulet. Detta monterades dock fel vilket innebar en extra tur till verkstan i Gävle.
I det stora hela så har det varit ett aktivt år med mycket utveckling i form av ny kassör, nytt
manifestsystem (Skywin), nytt tandembokningssystem, isolering av husgrund, många nya
medlemmar med mera. Om något extra skulle önskas så vore det lite mer hoppning!

HOPPNING
Hoppligan 2016
1. Håkan - 91
2. Robert 79
3. Stefan 61.
Elevhoppligan 2016
1. Hoomam - 38
2. Andreas L - 36
3. Markus H - 31
Totalt 899 hopp

TÄVLING
Under 2016 har Lars Eklund och Henrik Andersson deltagit i flertalet tävlingar i speed och med fina
resultat som gett dem ett par pallplaceringar samt några resultat som placerade dem strax utanför
pallen.
I maj vid deltävlingen i Leutkirch, Tyskland. Henrik placerade sig på 15:e plats.
I juni var deltävlingen på "hemmaplan" i Gryttjom. Henrik blev 6:a.
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I juli, SM i Västerås. Där placerade sig Henrik 3:a och Lars 4:a.
I september, EM som gick av stapeln i Chicago, USA. Henrik placerade sig 11:a och Lars 15:e.

CHEF INSTRUKTÖRENS

PUNKT

Under året avgick Thomas Lovén som CI och Håkan Schwartz övertog ansvaret.
Följande var elever vid årsskiftet 2016/2017: Malin Jönsson, Hoomam Azrooni, Pål Hammar
Rognöy, Jenny Jansson, Ann-Charlotte Mähler, Kajsa Oskarsson, Emil Selin, Johan Andersson, Jonas
Silfver, Linnea Torstemo
Malin Eriksson, Hans Olof Carlsson och Emma Löfstedt har gått BAS-kurs på Bosön.
Ny kursledare: Håkan Schwartz
På incidentfronten: NIL

UPPVISNING
Uppvisningar genomfördes på Lövstadagen, Storsjöcupen, Berners, Mid Sweden Air Show och på
julafton.

EVENT/AKTIVITETER
I Januari spelade vi in en intervju med hopparen Marie Sjödin för att rekrytera fler tjejer till
klubben. Vi hade även en tävling i samband med premiären av Point Break där Linnea Torstemo
vann en kursavgift.
Kick-Off och säkerhetsgenomgång ägde rum sista helgen i februari.
Årsmötet 2016: Utdelning av utmärkelser för 2014 och 2015, Norin Challenge. Safety-day
anordnades innan årsmötet, bl.a. diskuterades säkerheten i flygplanet. Barbara fixade mat till
efterföljande middag.
19:e mars var nationell Safety-day och vi hade vår andra safety-day i ÖFSK. Bl.a. diskuterades
temat No blame-culture.
1-3 Juli anordnades det som blivit en ny tradition: Orrweekend! Under dagarna blandades
tandemhopp med övrig hoppning (ingen elevhoppning tillåten på fältet). Under kvällarna var det
samkväm i hangaren. Flertalet medlemmar bodde kvar på fältet i tält eller husvagn.
6-13 augusti hölls årets Myggbugi. Inget extra flygplan inhyrt utan vår egen Kryss-Kalle fick spänna
musklerna i 8 dagar.
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Johan “Smögen” Edvall var på plats under hela Bugit och lärde ut kalott- och freeflykurser till
flertalet hoppare. Kurserna sponsrades av Team Playground, en satsning från SFF för att öka
intresset för tävling.
Den sedvanliga Bugifesten anordnades av Barbara och årets tema var “Är du en hjälte eller en
skurk?”
10 december, Lillejul. I vanlig regi hölls den av Åsa och Anders som ordnade med sedvanligt julbord
och auktion. Auktionen inbringade i år 8650 kr

TANDEMGRUPPEN
Bokningssystemet som Samuel Karlsson tagit fram sjösattes och vi genomförde 62 tandem. 65
tandempresentkort såldes.

MATERIEL
Klubben har haft fyra elevriggar i drift under 2016. Klubben har köpt in en ny räddningsskärm till
piloten eftersom den vi hade blev för gammal. Håkan Schwartz har gjort i ordning sin precisionsrigg
som medlemmarna nu kan hyra för att prova på att hoppa precision. Håkan Schwartz blev färdig
kontrollant under året.

ANLÄGGNING
Husgrunden på klubbstugan isolerades genom bidrag från distriktsförbundet och en stark
arbetsinsats av medlemmarna, vattenpumpen byttes eftersom den gamla gick sönder och vi har
fått sponsring på en ny entredörr (dock ej levererad ännu). Vi har även provkört med lägre säkring,
35A mot 50A och det fungerar. Vi ska dock testa med 25A innan beslut.

MARKAN
Barbara Coban och Tobias Holtan har under året hjälpts åt med markan och vinsten blev
rekordhög, drygt 70 000 kr.

MILJÖ
Även här kommer husgrunden in eftersom syftet med isoleringen var att sänka
uppvärmningskostnaden. Oklart om det gett resultat ännu men elförbrukningen har åtminstone
hållits nere markant jämfört med 2014-15.
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FLYG
Flygtidsuttag SE-IXK: 89 h
Nya piloter som det jobbades på att få in: Elin Andersson, André Lundh, Christer Johansson, Lars
Lööf. Christer blev klar och har flugit en hel del. Elin och André blev inte av och Lars ligger i röret
fortfarande. I övrigt är det Tomas Östman och Patrik Karlsson som står stadigt.

STIFTELSEN
Klubben fick 5 000 kr i bidrag från stiftelsen vilket användes till att ta in Johan Edvall som coach i
FF, FS och kalottflygning under Myggbugit.
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