
Årsberetning for Trondheim Modellflyklubb 2020 
Generelt 

Trondheim Modellflyklubb bestod av 89 medlemmer pr 31.12.2020 med interesser fordelt på fly, 
droner og helikopter. 

Klubben har følgende anlegg til disposisjon: 

i) Flystripe på Udduvoll.  

ii) Anlegg for sjøfly på Skjeggstadvannet.  

iii) Klubblokale på Bruråk.  

Klubben disponerer følgende antall instruktører:  

- Klasse I2 (A-bevis) -> 5 instruktører 
- Klasse I1 (Stormodell og turbin) -> 6 instruktører 

Styret  

Styret i Trondheim modellflyklubb har i 2020 bestått av: 

1. Thomas Mørtsell (Leder) 
2. Roger W. Johansen (Nestleder) 
3. Ole Chr. Rønning (Kasserer) 
4. Roger Hansen (Styremedlem) 
5. Stein Brendryen (Styremedlem) 
6. Bjørn Å Skjærvold (Varamedlem) 
7. Jan Roger Grandemo (Varamedlem) 

Møtevirksomhet 

● Det har vært gjennomført 6 formelle styremøter i tillegg til sporadiske digitale møter ved 
avklaringsbehov.  

● I tillegg er det arrangert ekstraordinært årsmøte 24.september for å vedta revidert 
budsjett.  

● Ordinære saker og gjennomføring av klubb arrangementer har vært diskutert, og 
protokollført i egnede arbeidsgrupper og digitale møter.  

  



Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) 

Vi har hatt ett tilfelle med «propellskade» (fingre i propell) med legebehandling som er 
rapportert. Det var kuttskader i to fingre som måtte sys. Vedkommende regner med å bli helt 
bra.  

Husk alltid å rapportere ALLE skader til styret@trmfk.no  

 

Klubbaktiviteter i 2020 

Arrangementer 

1. Warbird Scramble 6. juni 
2. Warbird weekend på Udduvoll 21. august.  
3. Plasketreff på Svorksjøen 12. september. 
4. Swap meet 13. september 
5. Ekstraordinært årsmøte 24. september.  
6. Medlemsmøte med pizza 3. desember.  

 
Vi har hatt noen sporadiske medlemsmøter når smitteverntiltakene har tillatt dette. Det 
har også vært dugnader i forbindelse med oppgradering av Udduvoll samt Warbird 
Weekend.  

Vesentlige oppgraderinger av Udduvoll Airfield 

1. Stripa er forlenget og sådd.  
2. To nye brakker er satt opp, de har blitt malt innvendig og utvendig. Platting er 

snekret, det gamle taket flyttet og vindu satt inn.  
3. Containeren er reparert og flyttet og solcelleanlegg er installert. 
4. Depotområdet er planert og opprustet med blant annet fremføring av strøm til 

brakke m.m.  
5. Oppgradert kameraer både på Bruråk og Udduvoll. 

Hendelser og avvik 

Trondheim Modellfly Klubb har i 2020 også hatt innbrudd i container med tyveri.  

 

Årets propell 

Annonseres under årsmøtet.  

mailto:styret@trmfk.no

