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Verksamhetsberättelse VO-Bredd
Bredd har under året
1. Besökt ett flertal klubbar, meetings och träffar samt medverkat vid utställningar och mässor.
2. Arbetat med att utforma ett RC-bevis som ska ersätta de gamla certifikaten. Flygskolan är ett led
i det arbetet och den finns nu att ladda ner på hemsidan.
3. Arbetat med att ta fram en meetingguide som ska vägleda klubbarna när de ska arrangera
meeting och träffar. Även denna finns nu att ladda ner på hemsidan.
4. Ambassadörspins har tagits fram och delas ut som uppmuntran till funktionärer och andra
medlemmar som hjälper till att sprida SMFF:s verksamhet vidare.
5. Kepsar har tagits fram och delas ut till de som varit skribenter i Modellflygnytt.
Mars 2010
Arbetet började innan förbundsmötet då Skövde Modellflygmarknad besöktes. Närvaron uppskattades
av många positivt inställda medlemmar, särskilt därför för att någon från förbundet äntligen var på
plats.
Många vanliga frågor kom upp under marknaden. Det var bl.a. problem med medlemsregistrering och
vissa undrade varför de inte får tidningen. Tanken på lättfattliga instruktioner om medlemsregistrering
på hemsidan kom upp. I de flesta fall där tidningen saknas beror det på problem med registreringen och
de som saknade tidning råddes att kontakta kansliet.
Under marknaden restes också frågan om radioflyggrenens tävlingslicenser inom RC-segel. Lokala
företrädare vill hävda att när skojtävlingar på klubbnivå arrangeras för RC-segel, där gäster från andra
klubbar också deltar, då skulle alla vara tvingade till att ha tävlingslicens för att få delta. De vill även
hävda att alla måste ha FAI licens på alla tävlingar, även om det bara bedrivs i klubbregi utan
kvalmöjlighet till annan tävling. Denna fråga verkar vara ett stort problem i denna region och bör
klargöras.
April 2010
Efter förbundsmötet vidtog försök att samla de som blev invalda i Bredd och undersöka deras
ambitioner med arbetet inom Bredd.
Det hölls telefonmöte med dem som var invalda i Bredd.
Maj 2010
Under maj representerade VO Bredd vid Norbergsträffen som var detta år var gömd i ett litet regnmoln
just för dagen. Men rådiga arrangörer finner bot på så små trivialiteter med ett fantastiskt fik med
hembakat. Glatt humör och en för dagen välbesökt byteshandel i en intilliggande hangar löste
väderproblemen.
Samma månad besöktes även Sundsvallsområdet med klubbarna i trakten runt omkring. Det gavs ett
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fantastiskt gensvar. Många frågor avhandlades och mycket kaffe blev det drucket.
Under det tradiionsenliga Jetmeetinget i Laxå, som pågick under tre dagar, stöttade VO Bredd
arrangemanget med toaletter. Meetinget i Laxå samlade ett 30-tal deltagare under Lars Palms
entusiastiska och kompetenta ledning. Stockholms RFK tog hand om markservice till publiken.
Detsamma gjordes även under ett höstmeeting där ca 20 deltagare var med.
Juni 2010
Under Ållebergsveckan skulle SMFF vara med. Men ett missförstånd gjorde att vi inte deltog.
På Älmhults klubbfält bedrevs under året hjälp till medlemmar på tisdagkvällar. De får hjälp att flyga
sin modell och får en stunds flygande och därefter får de hjälp att landa sin modell. Ryktet sprids och
det börjar komma ut fler modellflygare till fältet med sina gamla avdammade modeller. Fler aktiva
medlemmar tillkommer.
Juli 2010
Under juli närvarade VO Bredd vid Cubträffen i Eslöv i strålande sol och under ett härligt varmt
hangartak. Det var flyguppvisning med både fullskala och modellflyg. Christer Malmesäter, Ingela
Persson och Peter presenterade SMFF och modellflyget för allmänheten som inte vet vad modellflyg är.
Det kom ett stort antal besökare som tittade på utställningen och fick sina frågor besvarade. VO Bredd
inbjöds att närvara även under 2011.
Under senare delen av juli besöktes ett antal klubbar i Mellansverige där arbetet med jobb med
meetingguiden och flygskolan presenterades.
Ripaveckan besöktes under deras temadag för segelflyg. Vädret var blåsigt och soligt som sig brukar på
Ripafältet. Det blev mycket flygning och prat om förbundet och klubbens ambition om hur de ska göra
för att nyrekrytera.
Helsingborgsmeetinget besöktes under sista veckan i juli där besökarna blev presenterade SMFF. Där
var det även inbjudet till Breddmöte men på grund av frånvaro av flera ledamöter hade vi ett informellt
möte med diskussioner om meetingguiden och klubbpärmen. Ordförande för Helsingborgsklubben
Ingela Persson var också med på Bredds lilla möte.
Augusti 2010
Det blev mycket tidningsjobb denna månad då det bara är ett mindre antal personer som försöker få
ihop tidningen.
Älmhultsklubben stöttas med lite flygskola.
September 2010
Under september besöktes Riksidrottsmuseum för att följa upp vad som kan bli bättre till nästa gång
som vi är involverade i någon aktivitet hos dem. Samma dag genomfördes Sjöhistoriska museets dag.
Vädret var toppen och stämningen var på topp runt linflygarnas cirkel och rc-båtarnas badkar.
I slutet på månaden hade Bredd ett Meetingguide möte. Där jobbades det hårt med sammanställning av
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årets arbete samt framtagning av vissa dokument som saknades. Där hade det stora förarbetet gjorts av
Rolle Brebäck och Lasse Palm. Nu saknas det bara lite arbete innan meetingguiden kan presenteras.
Bredd gör ett allmänt utskick till klubbarna med frågan om vad förväntar sig klubben av förbundet?
Tyvärr fick vi inte in några svar på detta utskick.
Oktober 2010
Denna månad besöktes Falköpings bytesmarknad. Där blev vi väl bemötta av handlare och arrangörer.
De medlemmar som vi kände innan, kom fram för en pratstund om modellflyg. I övrigt var stämningen
ganska lam. Många blickar på avstånd. Men det var inte många som vågade stanna till för att prata
förbund med oss. Vi hoppas att detta förbättras till nästa tillfälle.
November 2010
Mycket strul med inloggningsuppgifterna för webben och detta tar mycket tid.
Ett arbetsmöte om meetingguiden inom Bredd genomfördes samt att flygskolan presenterades.
December 2010
SMFF almanacka ges ut med julnumret i tidningen
Kepsar är framtagna och börjar skickas ut till skribenter i modellflygnytt efter en lista från ”Tryckar”
Conny.
Klubbar i Skåne och i Sundsvallstrakten besöks för att presentera hur vi tänkte oss med Meetingguiden
och flygskolan.
Ett utskick till meetingarrangörer med frågan om vad Bredd kan hjälpa dem med genomfördes.
Några svar från klubbar är:
•

Nyrekrytering av ungdomar är den viktigaste frågan 2011. Att marknadsföra modellflyget mot
landets skolor och slöjdlärare ser jag som en möjlighet, men för detta behövs det lockande
material i form av text, bilder och film, något vi efterlyst i många år, vet jag efter samtal med
Christer Malmesäter, att en ny broschyr är på gång.

•

En DVD med alla SMFF anslutna klubbars mervärden kan göra skillnaden, det
finns massvis med film, det gäller bara att klippa samman det bästa och mest lockande.

•

Nästa stora fråga är hur vi i landets klubbar fixar fler mervärden som
lockar alla el och parkflygare till våra klubbar.

•

Att anordna en tävlingsform typ folkrace, det skulle kunna vara en möjlighet. Ett enkelt och
billigt sätt där alla skall kunna vara med oavsett ålder och plånbok.

Januari 2011
Bredd gratulerar Helsingborgsklubben till sitt nya tioårs fältkontrakt med alla sina fördelar.
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I mitten på månaden besöktes Växjö tipshall där de arrangerade inomhusflygning. Vid detta tillfälle var
det Ingela Persson, Rolle Brebäck och Christer Malmesäter som representerade förbundet.
Vi presenterade Meetingguiden och Flygskolan för de som ville se och fick många positiva samtal med
deltagare. Claes Meijer gjorde en uppvisningsflygning med sin ”wingman” och samtal fördes om hur
förbundet ska utnyttja tillfället där han och några andra ska delta i ”Talang” på TV, för att promota
modellflyget.
Februari 2011
Här påbörjas arbetet med årets aktiviteter och förberedelser inför förbundsmötet gjordes.

