
Bålsta Modellflygklubb BusyBee's verksamhetsberättelse för år 2013

• Under året 2013 har klubben haft följande aktiviteter:
◦ Årsmöte för 2012.
◦ Inomhusflygning i IBM's sporthall i Kista.
◦ Ordföranden har deltagit i Sveriges Modellflygförbunds förbundsmöte.

◦ Ånyo behövt laga klipparen och medlemmarna har på eget initiativ sett till att landningsbanorna 
hållits i flygbart skick.

◦ Återigen hade R/C-sektionen i IBM-klubben förlagt sin vårträff till Norrboda. 
◦ Sjösatt den nya hemsidan och därmed bytt såväl Internetleverantör som webmaster.
◦ Nationaldagsflygandet är en tradition sedan många år där gästflygare dyker upp. Så även 2013.
◦ Skrivit artikeln ”Back to Basic” om Magnus Hammarkind och hans gamla helikoptrar som återfinns i

Modellflygnytt nr 4. Magnus Heli-Baby hamnade till och med på omslaget.
◦ Uppvisning under Håbo festdag blev inte av pga. andra arrangemang i närheten av vår tilltänkta 

uppvisningsyta (Håbo Ridklubb hade knatteridning).
◦ Skrivit en bitvis kritisk artikel om Gränsträffen där man helt försummat information såväl till 

allmänhet som till publik trots att det är hög klass på deltagarna. Speciellt gäller det norrmännen.
◦ IBM-klubbens R/C-sektion hade sin höstträff på Norrboda.
◦ Deltagit i Red Barons Ballongjakt i Årsta där vi med tre deltagare, en i var klass, kom på prispallen i

samtliga grenar. Ett guld och två silvermedaljer blev det.
◦ Skrivit reportage om Ballongjakten i Modellflygnytt nr 6.
◦ Enköpings-Posten kom på besök i mellandagarna och skrev en helsidesartikel om vår 

traditionsenliga flygning på Nyårsafton kallad ”Sylvesterflygningen”

◦ Sylvesterflygningen som avslutning på året där stjärnpiloten Daniel Tengvall ånyo gästade oss (han
som är med i en av Folksams reklamsnuttar på TV)

◦ I samband med Sylvesterflygningen delas också ut ett pris till den som bäst eller fyndigast jul- eller 
nyårs dekorerat sin modell eller sig själv. Årets vinnare blev Marcus Korsell med sin helikopter.

◦ En kortare artikel om Sylvesterflygningen är skickad till Modellflygnytt.
◦ Enskilda medlemmar har bevistat ett antal träffar under året som:

▪ Ett antal flygkvällar i Riksidrottsförbundets stora sporthall på Bosön, Lidingö
▪ Helibatic, Greve, Danmark
▪ Green Valley Smackdown, Västerås
▪ Sjöflygträffen, Insjön, Dalarna
▪ Gränsträffen, Arvika
▪ Skala-SM, Halmstad 
▪ Helikopterskalaträff, Göteborg
▪ SM i konstflyg för modellhelikopter, Vallentuna, Stockholm
▪ Hydro Veterans, Skokloster

◦ Medlemmarna förser hemsidan med en mängd bilder från alla möjliga hobbyrelaterade aktiviteter.

◦ Forumet (som i huvudsak är öppet för alla att skriva i efter registrering) har inte behövt städas. 
Dock finns numera en stängd avdelning som endast är åtkomlig för klubbmedlemmar.

◦ Klubbens sekreterare och kassör har skött klubbens administration.
◦ David Eriksson, från Bollnäs och IBM's modellflygklubbar, har inkommit med värdefulla förslag och 

synpunkter angående den nya hemsidans utformning.
◦ Nya medlemmar har tillkommit, men vi har även fått se avhopp varför medlemsantalet är tämligen 

konstant år över år.
◦ Klubben har haft tre ordinarie och ett extra styrelsemöte.
◦ Klubbens namn har blivit officiellt registrerat som Bålsta Modellflygklubb BusyBee med 

organisationsnummer 802471-7640 
◦ Klubben har upphävt kravet att samtliga som flyger på Norrboda måste vara med i SMFF (Sveriges

Modellflygförbund). Dock krävs en skadetäckande försäkring så att klubben står ansvarsfri ifall 
något skulle hända.

Bålsta 2013-12-31
Dan Johansson
Sekreterare i Bålsta Modellfllygklubb BusyBee
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