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Ved inngangen til 2017 var medlemstallet sunket til 61 fra ca 80 medlemmer forgående år. Det er
ikke å legge skjul på at vi da fryktet en fortsatt nedgang, men det har heldigvis ikke gått slik.
Medlemstallet ved siste årskifte var på 66 og det ser jo da ut som at ting har stabilisert seg noe .
Antall juniorer, dvs. 19 år eller yngre, var 5 medlemmer. Det bør gjøres en innsats for å holde dette
tallet stabilt og helst øke det noe, da dette utløser ganske mye økonomisk tilskudd til klubben.
6. april ble det avholdt et medlemsmøte i sløydsalen på Samfundet skole, med hovedvekt på
trekking med forskjellige typer trekk og film. Klubben holdt pizza mens Ivar Thorstensen gjorde en
kjempejobb med strykejern og føner og lot folket få prøve seg litt. Det var tydeligvis et emne som
var meget populært da mange ga uttrykk for usikkerhet rundt emnet. Det er nok dessverre en mere
utdøende del av hobbyen etterhvert som mer og mer blir basert på kjøp av ferdige reservedeler.
Dugnaden i mai ble som vanlig av det heller rolige slaget. Frammøtet bra, og det ble skrubbet og
stelt til den store gullmedalje. Behovet for annet vedlikehold var relativt lite da vi hadde investert i
ny gressklipper, samt at enkelte utfører vedlikehold på Evje mer eller mindre som en kontinuerlig
dugnad. Hva skal man gjøre når alt er gjort? Jo, da flyr man!
Stevner og treff i regi av Agder MFK åpnet i slutten av april med sesongåpning for
linestyringsgjengen på Birkelid. Et sikkert, og som vanlig meget vellykket vårtegn.
I midten av juni var det warbirdtreff på Evje, som nå er blitt en tradisjon. Treffet er blitt meget
populært og har nå fått en størrelse og form som vi absolutt må være fornøyd med.
IGG-treffet, Evjetreffet, ble ikke arrangert i 2017, men det har vært ytret ønsker om å få det tilbake,
så det vil nok komme tilbake på terminlista.
Andre helga i september var det som vanlig tid for Skala Sør med NM F4C og F4H. Dette var sjette
gang på rad at vi arrangerer NM, og nå er det blitt et fast avslutningstevne for skalafolket. Det ble
mye regn og ustabilt vær, men stevnet ble allikevel gjennomført med tre fulle omganger i begge
klasser. Nytt av året var at vi for første gang hadde med en junior i F4H. Vår egen yngstemann,
Julian Moen Tønnessen, stilte med en Discovery og kom da selvsagt sist da han ikke kunne få
statiske poeng. Vi håper flere juniorer vil stille opp fremover både på treff og i konkurranser.
Julian var forøvrig den eneste av klubbens medlemmer som stilte opp i år, da Kenneth dessverre
måtte melde forfall denne gangen.
Per Vassbotn er en annen av klubbens medlemmer som har konkurrert i år. Han har flydd Nordisk
mesterskap i Danmark i klassene Stunt F2B, Combat F2D, Minispeed og Weatherman Speed.
Dessverre fikk han ingen plassering i Danmark. Hans årsbeste ble sølv i Minispeed på et stevne i
Karlskoga i Sverige.
Indoorsesongen ble krympet til de ti første helgene etter nyttår og hadde et absolutt brukbart
frammøte. Samarbeidet med SRCM fungerer utmerket, og vi vil nok fortsette på samme måten i
fremtiden.

