
Bålsta modellflygklubb BusyBee's verksamhetsberättelse för år 2012 

• Under året 2012 har klubben haft följande aktiviteter:
◦ Årsmöte för 2011
◦ Deltagit i Sveriges Modellflygförbunds förbundsmöte.
◦ Arbetsdag på Norrboda   modellflygfält för att förbättra landningsbanan.
◦ Lagat klipparen  .
◦ IBM-klubbens vårträff på Norrboda   där det gällde att med tillhandahållet material bygga en 

fungerande radiostyrd modell och klippa papperssvansen av motståndarna. 
◦ Nationaldagsflygandet   är en tradition sedan många år där ofta gästflygare dyker upp.
◦ Varit kaninvakt under sommaren. Se även Hoppes blogg.
◦ Håbo festdag där vi som alltid håller till nere vid gräsplanerna.
◦ Skokloster Offshore Race   där vi visade upp och flög helikopter inför tidvis stor publik. 
◦ IBM-klubbens höstträff på Norrboda 
◦ Deltagit i Ballongjakten i Älta där David knep segern i juniorklassen för 3'e året i rad samt web- 

mastern belade silverplatsen i seniorklassen. Reportage återfinns i Modellflygnytt nr 6, 2012.
◦ Sylvesterflygningen   som avslutning på året där stjärnpiloten Daniel Tengvall gästade oss (han som 

är med i Folksams reklamsnutt på TV)

• Medlemmarna förser hemsidan med en mängd bilder   från alla möjliga hobbyrelaterade aktiviteter.
• Enskilda medlemmar har deltagit i 

◦ Helirauk   på Gotland 
◦ Luleå Midnight Fly-in
◦ Green Valley Smackdown  , Västerås

◦ Helibatic  , Greve (Danmark) 

◦ SLM's träffar   på Bosön

samt skrivit artiklar för förbundstidningen Modellflygnytt.
• Bo Nilsson har under säsongen tävlat i modellhelikopterklassen F3C Sport samt varit domare i F3N.
• Bo har även dömt IMAC som är konstflygklassen för stora modellflygplan.
• Webmastern underhåller klubbens hemsida som även finns kopierad till Bålsta Kabel-TV's server
• Klubbens hemsidas målsättning är att den ska vara aktuell och intresseväckande samt fri från störande 

reklam och jinglar. Den största aktiviteten sköts dock av medlemmarna själva genom inlägg på forumet. 
• Forumet   (som är öppet för alla att skriva i) har inte behövt städas. Lustigkurrar och andra irriterande 

element har hållit sig undan. Eller inte funnit forumet tillräckligt intressant att sabotera vilket vi tackar för.
• Klubbens sekreterare och kassör har skött klubbens administration.
• Medlemmarna har på eget initiativ tagit hand om gräsklippningen när så varit påkallat.

Notera att i on-lineversionen av detta dokumet är text med understrykning klickbar och innehåller en länk till 
motsvarande aktivitet. 
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