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Verksamhetsberättelse för MFK Jupiter 2002
(Denna verksamhetsberättelse kommer att föreslås på årsmötet 2003-02-23 kl 1800 i
bygglokalen. Kom till årsmötet och ge feedback på verksamheten som genomförts
och lämna önskemål om verksamhet för 2003.)

1 Styrelse
Ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Ledamot

Anders Anderberg
Håkan Holmvall
Gunnar Eriksson
Jörgen Balkefors
Torbjörn Sundström

2 Övriga funktionärer
Suppleant
Revisor
Revisor
Valberedning
Valberedning
Bygginstruktör
Bygginstruktör
Lokalansvarig
Stf lokalansvarig
Fältansvarig
Tävlingar
Tävlingar
Tävlingar
Tävlingar
Utställning och information
Utbildning och säkerhet
Utbildning och säkerhet
Lotteriansvarig
IT-ansvarig
Webbansvarig

Joakim Innala
Håkan Danielsson
Jan-Erik Jäderberg
Rolf Bergman
Christer Bergström
Gunnar Eriksson
Per Huhta
Torbjörn Sundström
Per Huhta
Jörgen Balkefors
Anders Anderberg
Rickard Isaksson
Joakim Innala
Håkan Holmvall
Gunnar Eriksson
Torbjörn Sundström
Jörgen Balkefors
Gunnar Eriksson
Anders Karlsson
Christer Bergström

3 Medlemsantal
Antalet medlemmar 2002-12-31 var 186 st (115 seniorer och 71 juniorer).

4 Möten
Sju styrelsemöten och två klubbmöten har genomförts under verksamhetsåret.
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Många av styrelsemötena har genomförts i bygglokalen alternativt på fältet. Klubbmedlemmar har därmed haft möjlighet att passivt lyssna på styrelsemötet. Styrelsen
tycker att det är ett bra tillfälle för att även klubbmedlemmar skall ha möjlighet att
framföra synpunkter. Styrelsen har därför beslutat att huvuddelen av styrelsemötena
skall utannonseras som ”Öppet styrelsemöte”. Det innebär att klubbmedlemmar bereds tillfälle att passivt lyssna på styrelsemötet. Under punkten övrigt har klubbmedlemmarna möjlighet att framföra förslag och ställa frågor. Öppet styrelsemöte skall
ses som ett komplement till klubbmöten.
Protokoll från styrelse- och klubbmöten finns på klubbens webbplats. För de medlemmar som föredrar att läsa protokollen i pappersform har en pärm gjorts i ordning i
bygglokalen. Protokoll och annan information kommer att sättas in i pärmen.
Vid ett klubbmöte 2002-03-24 tog klubben ställning till de motioner som lämnats in
till förbundsmötet i Linköping 2002-04-06--07. Beslut togs att sända 4 deltagare till
förbundsmötet och att dessa skulle rösta i enlighet med vad klubben hade tagit ställning till.

5 Vingstöttan
Fyra nummer av klubbtidningen Vingstöttan har sänts ut under verksamhetsåret. I
likhet med tidigare år så begränsas utgivningen främst av att för få medlemmar sänder in material till klubbtidningen. Klubbmedlemmarna uppmanas därför att i högre
utsträckning sända in bidrag så att klubben kan ge ut en innehållsrik klubbtidning till
medlemmarna.

6 Bygglokal
Klubben bedriver ungdomsverksamhet och syftet är att handleda ungdomar så att de
kan bygga sin egen nybörjarmodell under vintern och att de genom skolflygning kan
ta RC-certifikat under sommaren. Byggverksamheten är organiserad under ledning
av 1-2 byggledare. De som deltager i byggverksamheten disponerar ett byggbord i
bygglokalen under tiden som bygget pågår. I lokalen finns all tänkbar verktygsutrustning, både handverktyg och maskiner, klädselrum och box för sprutmålning eller
vanlig målning. Ofta tar det ungdomarna en hel byggsäsong från senhöst till vår för
att bli klara med sin modell. Målsättningen är att de ska vara klara med den till flygsäsongen börjar i mitten av maj.
Bygglokalen är även flitigt utnyttjad av övriga medlemmar. Verksamheten pågår
stora delar av veckans alla dagar. Arbetet med att komplettera och förbättra bygglokalen pågår dessutom ständigt. Bl a har under verksamhetsåret en större
borrmaskin anskaffats, bandslip har bytts ut och en ny klubbdator har anskaffats.
Trots att verksamheten i bygglokalen tidvis är intensiv så saknas många medlemmar.
Även de medlemmar som bygger hemma uppmanas att besöka bygglokalen. Ett beVerksamhetsberättelse för MFK Jupiter 2002.doc
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sök kan ge inspiration, värdefulla diskussioner med kamrater, gott kaffe och allmän
avkoppling i en trevlig miljö.

7 Internet och klubbdator
Klubbens webbmaster har under året utvecklat klubbens webbplats till en aktiv och
innehållsrik informationsplats med snabb uppdatering av nyheter och annan information.
För de medlemmar som inte har tillgång till egen dator eller möjlighet att använda
någon annans dator har kunnat besöka bygglokalen och använda klubbens dator.
Adressen till klubbens webbplats är:
http://www.mfkjupiter.has.it
Klubbmedlemmar utan egen e-postadress har vid behov använt klubbens epostadress till klubbdatorn.
Klubben flygsimulator har också varit mycket uppskattad.

8 Fältet
Flygverksamheten har varit av stor omfattning i år men som tidigare år så saknas
många av medlemmarna på fältet. De medlemmar som flyger på andra platser uppmanas att även besöka fältet för att i likhet med besök i bygglokalen erhålla inspiration, deltaga i värdefulla diskussioner med kamrater, dricka gott kaffe och allmänt
koppla av i en trevlig miljö.
Fältet har underhållits på ett utmärkt sätt av fältansvarig och medhjälpare vilket sannolikt varit en bidragande orsak till den omfattande flygverksamheten. En annan
faktor kan ha varit det varma och soliga vädret som inbjudit till flygning.
För närvarande har planerna på en ny bana med asfalt ersatts med en förbättrad gräsyta. Olika förslag har tagits fram för hur nuvarande byggnader och tillkommande
byggnader skall placeras. I visionen ingår bl a vatten och en 3-kammarbrunn. Visionen kommer att diskuteras vidare inom klubben.
Matjord och gräsfrö har anskaffats under hösten. Vid fältdagarna 2002-10-05--06 har
fyllnadsmassor användas för att jämna till fältet där sättningar har skett i marken.
Sedan har matjord planerats ut och gräsfrö har såtts in.
Ett område närmast asfaltbanan kunde inte färdigställas beroende på att på traktorn
gick sönder. Eftersom det var alltför sent på hösten till att färdigställa det området så
är planeringen att i stället fortsätta till våren.
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Klubben har sökt bidrag för ytterligare upprustning av fältytan under 2003. Åtgärder
för sammanlagt 30 tusen kronor planeras på fältet under 2003 varav klubben satsar
10 tusen kronor och söker bidrag från Luleå kommun med 20 tusen kronor.
Klubben har också sökt bidrag för en 3-kammarbrunn under 2003. Bygglov krävs
dock för en 3-kammarbrunn. Klubben har inte ännu ansökt om bygglov beroende på
att det inte ännu är bestämt var 3-kammarbrunnen skall ligga.
Klubben har tidigare år genomfört grävning efter den gamla brunnen som har funnits
på fältet men utan resultat. Under året har en planering gjorts att använda en utrustning som i princip består av ”fotogentankar med fria joner”. Det som mäts är jordens
magnetfält och finns en brunn så borde den ge utslag. De mätvärden som insamlas
bearbetas senare i en dator innan resultatet kan presenteras. Tyvärr har en sådan mätning inte kunnat genomföras ännu. En annan idé för att hitta igen den gamla brunnen
är att studera ett flygfotografi som finns på kommunen. Fotografiet är från i slutet av
1970-talet. Tyvärr har denna metod inte heller gett något resultat ännu. Arbetet med
att försöka hitta brunnen kommer dock att fortsätta nästa år.
Hercules avvecklar viss verksamhet i Luleå och kommer då att avyttra en
manskapsbod. Klubben är intresserad av att köpa manskapsboden i syfte att främst
använda den som sanitär anläggning vid fältet.
Klubben har haft problem under senare delen av hösten med att ved stjäls från klubbens upplag och att skottkärra och vibrovält har körts ner i sjön. Skadegörelsen har
inträffat främst natten mellan fredag och lördag samt mellan lördag och söndag. För
att minska skadegörelsen har klubben kompletterat med ytterligare en strålkastare
som tänds automatiskt. Viss rondering har också genomförts.

9 Skolflygning
Klubben har haft två flygplan med dubbelkommando. Det kostar seniorer 200 kr per
flygsäsong och då ingår obegränsad flygtid med klubbens flygplan i dubbelkommando. Klubben står för alla kostnader i form av bränsle och eventuella reparationer.
Varje elev tilldelas en personlig flyglärare. Tider för flygträning har överenskommits
direkt mellan elev och lärare. Begränsningen i flygtid är i praktiken hur mycket flygläraren kan ställa upp.
Skolflygverksamheten har under året varit begränsad och främst inriktad efter de personliga önskemål som inkommit. En orsak till den begränsade skolflygverksamheten
är svårighet att få medlemmar att ställa upp som lärare. Det behövs fler som hjälper
till med skolflygning.
Ett antal RC-certifikat har utfärdats.
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10 Flygläger
Flygläger för nybörjare har genomförts 2002-06-07--09. Motivet för val av helg är
att skolan inte ska ha slutet för då är det svårare att samla ungdomarna. Många
föräldrar har sommarstugor eller åker bort på semester och då har inte ungdomarna
möjlighet att vara på fältet.
Ett tiotal ungdomar deltog och sammanlagt ett tiotal vuxna klubbmedlemmar hjälpte
till i verksamheten. Erfarenheterna från ungdomarna är att de tyckte det var roligt
både med att bo på fältet under lägret och att flyga, spela fotboll, spela kubb och inte
minst av allt, att bada.

11 Midnight Sun Fly-In
För fjärde året i rad genomförde MFK Jupiter Midnight Sun Fly-In. Evenemanget
pågick traditionsenligt första veckan i juli med flygning på asfalt, gräs och vatten på
klubbens modellflygfält och modellflygsjö i Luleå. Massmedia ”hårdbevakade”
verksamheten i år med tre reportage i lokaltidningarna och Sveriges radio P 4
Sommarnorrland direktsände en hel timme från meetinget.
Flygverksamheten bestod av intensiv flygning med allt från slowflyer till storskala,
Aircombat, tvåmotorigt och elseglare. En av dagarna så fick intresserade från allmänheten kostnadsfritt prova på spaka själv. Många hade TV-reklamen i minnet och
var oroliga för eventuella konsekvenser men allt löpte väl utan att de som provade på
spaka själv behövde lämna kvar kontokortet. Som vanligt på meetings så fanns även
tid för gemensam grillkväll och gemenskap utanför depå och pilotruta.
En dag regnade det och då anordnade klubben en uppskattad guidad visning av F 21
förbandsmuseum. Museet innehöll många modellbyggen och var under utbyggnad
till 2003 då Flygvapnets huvudflygdag kommer att genomföras vid F 21 i Luleå
2003-06-14.
Besökarna i år var främst från Norra Norrland och med glesare deltagande ända ner
från Stockholm. Det fanns även norrmän bland besökarna. En av norrmännen kom
från Lillehammer i södra Norge och hade längsta resan.

12 Utställningar
Klubben har deltagit i fyra utställningar.
•
•
•
•

Arcus MAN 2000.
Ett bilfritt centrum (Storgatan i Luleå)
Hantverksdagarna i Arcus.
Öppet hus på Kronans julmarknad.
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13 Bingolotto
Kassören har sålt huvuddelen av alla bingolotter med visst stöd av ordföranden. Försäljningen har under hösten gått trögt men förhoppningsvis blir det bättre efter årsskiftet. Alla intäkter går till klubben.

14 Zeppelinare
Klubben flyger Zeppelinare både under Luleå Hockeys matcher och under Plannja
Baskets matcher. Antalet flygningar, förutom eventuellt slutspel, är cirka 50 per år.
Alla intäkter går till klubben.
Det behövs fler som hjälper till i Zeppelinarverksamheten. Frivilliga uppmanas kontakta ordföranden som samordnar Zeppelinarverksamheten.

15 Massmedia
I samband med Midnight Sun Fly-In och Aircombattävlingar har tre reportage
funnits i de lokala morgontidningarna.
Under Midnight Sun Fly-In genomförde P 4 i programmet Sommarnorrland en timmes direktsändning från fältet. Intervjuer sändes mellan låtarna som spelades. Bl a
flög reportern från P 4 dubbelkommando i direktsändning, ett mycket uppskattat inslag. Reportern var mycket entusiastisk och exalterad. Ljudfilerna finns att tillgå på
medlemssidan på klubbens webbplats.
Klubben har bidragit med fyra artiklar till förbundstidningen Modellflygnytt.
•
•
•
•

”MFK Jupiter flyger Zeppelinare åt Luleå hockey”, publicerad i nr 2 2002.
”Depron - alternativt material för att bygga lättare eldrivna modellflygplan”,
publicerad i nr 4 2002.
”Midnight Sun Fly-In i Luleå”, publicerad i nr 4 2002.
”MFK Jupiter på Hantverksdagarna i Luleå”, publicerad i nr 6 2002.

Luleå 2002-01-12

Anders Anderberg
Ordförande
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