
Årsberetning 2021 

Agder Modellflyklubb 
 

Også dette året har vært preget av koronapandemien. 

 

Loggen på Evje viser at aktiviteten i klubben har vært god tross alt.  

 

Det er bygd ny platting mellom klubbrakka og containeren og ny flott ladebenk på klubbrakkas 

bakvegg. 

 

Ved årsskiftet var det registrert 80 medlemmer. 

 

Arrangementer: 

Birkelid 

• Sesongåpning for linestyrt 1-2 mai. 

Evje 

• IGG storseilertreff 28 – 30 mai. 

• Warbirds over Evje, WoE, 11-13 juni. 

• Skala Sør 4 – 5 september. 

 

Klubben har en hjemmeside med oppdatert kontaktinformasjon, terminliste, NLF-informasjon, link til 

innmelding for nye medlemmer osv. 

 

Facebooksiden til klubben blir brukt aktivt av medlemmene til å dele stort og smått. 

 

Styret søkte 12.september Agder Fylkeskommune om tilskudd til kulturtiltak. AMFK fikk innvilget kr 

20.000 øremerket Skolefly.  

For denne summen har EleFun velvillig solgt oss 2 stk komplette el.skolefly med 2 stk radio, batterier 

og lader.  

 

I tillegg er det i høst sendt søknader om tilskudd fra LOS fondet og Sparebanken Sør, begge 

søknadene ble høflig avslått. 

 

Grunneier har informert styret at det skal anlegge automatisk vanningsanlegg på jordet og i den 

forbindelse må flystripa forskyves 4 meter mot grusveien. Flystripa blir justert slik at ytterkant mot 

jordet blir liggende 50 meter fra veien og stripa starter ved enden av dagens depot. Styret har 

snakket med grunneier og vi er enige om å gjøre flystripa 2 meter breiere og 50 meter kortere.  

Ny stripe blir 16 meter brei og 200 meter lang. Dagens stripe er 250 meter lang og 14 meter brei. 

Flystripa vil bli harvet opp og planert på nytt slik at når arbeidene er ferdige, så har vi en flystripe som 

er flatere/mer avrettet enn dagens stripe.  

Grunneier vil starte med arbeidene så fort snøen og telen i jorda er borte. 

 

Vi takker dugnadsgjengen og alle medlemmer for god innsats i 2021. 

Hilsen styret i Ager Modellflyklubb. 


