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Flygvädret har under året varit ganska växlande. Trots det har vi tack vare dagens 
möjligheter till kommunikation via nätet snabbt kunnat ändra flygdag från våra ordinarie 
flygdagar, som ju är onsdag och lördagar, till andra dagar i veckan med bättre 
väderförutsättningar. Ändringarna har hörsammats av många flygare så aktivitetsnivån har 
kunnat hållas på en ganska hög nivå trots väderskiftningar. 
 
Fältet är fortfarande en lika välskött anläggning som vanligt tack vare ett antal medlemmar 
som lägger ner ett stort jobb på klippning och underhåll. En medlem har snickrat nytt 
långbord med bänkar så vi kan fika och lösa världsproblem mellan flygpassen. Det är vi 
mycket tacksamma för och nu återstår väl bara att byta det droppande skärmtaket. 
Vildsvinsbökande på fältet har vi varit förskonade från även om vi på håll har skymtat några 
svin och sett gott om spår av dem när vi letat efter kvaddade modeller i eller nära ravinerna. 
 
Vi har nu flugit ett år under Transporstyrelsens regelverk för obemannade flygfarkoster. Då 
våra stadgar samt säkerhetsföreskrifter fått små justeringar för att anpassas till 
föreskrifterna har det i praktiken för vår flygning inte inneburit några större förändringar 
från tidigare år annat än att våra flygfarkoster är märkta med namn och adress på ägaren. 
 
Vår hemsida som i flera år legat i träda och fört en tynande tillvaro har en av våra 
medlemmar tagit tag i och håller på att uppdatera. Ett besök rekommenderas varm och 
adressen är: http://www.marksmodellflygklubb.se/ 
 
Några egna event har vi inte haft, till och med det preliminärt planerade klubbmötet med 
grill och buskröjning fick inställas på grund av blåst och regn. Däremot har flera medlemmar 
varit iväg på meeting på Ålleberg, skalatävling i Helsingborg och besök på flygmuseet i 
Malmslätt. Bilder från dessa besök finns på vår hemsida. Under vinterhalvåret har vi som 
vanligt haft månadsmöten. Dessa är en blandning mellan ”att träffas och ha trevligt” till att även 
ha ett tema som inslag. Våra möten är välbesökta och alltid trevliga. 
 
Inga olyckor har inträffat under året vilket tyder på att våra säkerhetsregler som vi kontinuerligt 
uppdateras fungerar. Modellkvaddar som ju många råkar ut för ingår ju som en del av hobbyn, 
men en annorlunda incident som kan vara värt att nämnas är att vår åkgräsklippare under 
klipparbetet på parkeringen åstadkom ett stenskott som spräckte bakrutan på en parkerad bil. 
 
Under året har vi fått ett medlemstapp från 52 till 44 medlemmar. Nästan alla har angett varför 
de lämnat klubben, och det har varit flera olika orsaker, till exempel: ny familjebildning, svår 
sjukdom, avflyttning från orten, dödsfall och i något enstaka fall bristande intresse. Trots 
medlemstappet har vi haft en stabil ekonomi och det har inte funnits någon anledning att höja 
medlemsavgiten. 
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