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Viktiga händelser
Hobbymarknad i Sollebrunn:
I september arrangerade Tommy Sjöqvist och Tomas Lindblom en mycket uppskattad hobbymarknad i
Bjärkehallen i Sollebrunn. 83 betalande besökare och många utställare.
Städdag / Årsmöte:
Vår årliga städdag flyttades fram från 1 maj till 23 maj. Vi vältade fältet med mycket gott resultat. Klubben bjöd
alla närvarande på korv med bröd. I och med Covid 19-restriktionerna så hölls även årsmötet denna dag,
utomhus. Alla höll avstånd och klubben erbjöd handsprit till de medverkande.
Modellflygverksamhet:
Utomhusflyg:
Det har varit fullt av flygaktivitet på fältet under 2021. El-flyg, motorflyg, stora och små modeller, t.o.m. linflyg
har förekommit. Vi haft även haft besök av gästflygare från närliggande klubbar.
Tack vare vårt stora fält så har det inte varit några problem att hålla rejält avstånd till varandra och därmed
minska smittspridningen av Covid 19.
Inomhusflyg:
Klubben bjuder sina medlemmar på inomhusflyg varannan vecka under vinterhalvåret i bl.a. Stadsskogshallen.
Stor uppslutning, unga och gamla medlemmar, samt gästflygare från andra klubbar.

Modellflyg-after work på Stures bowling:
I november anordnades en after work-kväll på Stures bowling i Alingsås. Ett glatt gäng på ca. 15 personer åt,
drack och löste hela världens modellflygbekymmer.
Bidrag till klubben:
Klubben har erhållit ett bidrag från Sparbanksstiftelsen på 20000 kr för att satsa på ungdomar. Inköp av
modellflygsimulator, radiosändare samt skolflygplan har genomförts. Klubben har även av blivit donerade en
dator till modellflygsimulatorn.
Via flygsportförbundet har klubben erhållit ett bidrag på 3000 kr för att aktivera 65+-medlemmar. Tommy och
Tomas har åtagit sig att hålla samman denna aktivitet.
Samverkan:
Styrelsen har deltagit i flertalet utvecklingsmöten tillsammans med Flygsportsförbundet och SISU.
Med hjälp av SISU har klubben inlett ett samarbete med våra grannar Göteborgs Segelflygklubb, något som vi
ser fram emot under flygåret 2022.
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