
 Nyhetsbrev 
 januar - mai 2022 

 Hei alle piloter og medlemmer i OPK! 

 På styrets oppstartsseminar i april kom det opp et forslag om å sende et kvartalsvis 
 informasjonsbrev til våre medlemmer. Det synes vi var en fin idé, og sender dermed ut vårt 
 første informasjonsbrev for 2022. Her får dere litt informasjon om hva som rører seg i 
 klubben, og hvilke planer som ligger for fremtiden. 

 Januar-mai 
 I løpet av de første månedene har vi kommet oss vel ut av pandemi-modusen som har 
 preget landet de siste to årene. Det var mye dårlig flyvær de første månedene, men nå ser 
 aktiviteten ut til å ta seg opp. For styret gikk januar og februar med til å forberede årsmøtet 
 og planlegge aktiviteter fremover. SUV OPEN ble gjennomført første helgen i april, og 
 påsketradisjonen med klubbtur til Bassano ble også gjenopptatt. Det var gledelig å se så 
 mange piloter på start både på Sundvollen og i Bassano! 

 Planlagte aktiviteter i 2022 
 Det kommende året har vi blant annet fokus på: 

 ●  Dugnad på alle flysteder og Vangen 
 ●  Norgescup (NC) i Hallingdal/Hemsedal 4.-6.juni 
 ●  Hike&fly konkurranse i Hemsedal i august/september 
 ●  SIV-kurs i løpet av høsten 
 ●  Pinnekjøttlag i november/desember 
 ●  Opprette ressursgrupper 

 Mer informasjon kommer på Facebook og OPK’s hjemmeside, men vi er helt avhengige av 
 bidrag og initiativ fra dere for å få gjennomført aktivitetene våre. Ta kontakt med oss på 
 ledern@opk.no  hvis du har anledning til å stille opp på arrangementer eller hjelpe til med 
 andre oppgaver i klubben. 

 SUV-prosjektet 
 Det ble holdt en kort orientering på årsmøtet.  Byggesøknaden vår har blitt godkjent av Hole 
 kommune og vi er nå i tett dialog med grunneier, arkitekt og kommunen for å gjøre de siste 
 forberedelsene. Vi legger opp til en trinnvis utbedring for å kunne tilpasse kostnadsnivået, og 
 vi er enige om å prioritere utbygging av øvre start med nye rampe, fylling av masser, 
 anlegging av gress og etablering av gapahuk og godkjent ildsted. Det neste steget er å 
 jobbe med finansiering til prosjektet. Mer informasjon kommer på Facebook og OPKs 
 hjemmesider. Ta kontakt med oss på  ledern@opk.no  hvis du være med å bidra i prosjektet. 



 OPK Ligaen 2022 
 Vi kjører også OPK Ligaen i år, og den er allerede i gang! Den gjelder for turer med start på 
 Sundvollen, Eggekollen, Solfjellstua og Brandbukampen mellom 2022-03-01 og 2022-09-30. 
 For å bli med i ligaen logger du inn på Flightlog, går til OPK Ligaen 2022 og velger “Jeg vil 
 være med”. Når du logger en tur på en av stedene som er med får du spørsmål om turen 
 skal være med i konkurransen. Detaljer om ligaen finnes på Flightlog: 
 https://flightlog.org/fl.html?l=1&a=56&comp_id=148 

 Informasjon fra styret 
 Det nye styret i klubben hadde sitt første styreseminar på Vangen i slutten av april. I tillegg til 
 å begynne med dette nyhetsbrevet, diskuterte vi blant annet klubbmiljø, kultur, 
 gjennomføring av aktiviteter og arrangementer. Vi ønsker å ha et aktivt klubbmiljø og et godt 
 tilbud til medlemmene. Et høyt aktivitetsnivå og gode arrangementer er ikke mulig uten 
 engasjement fra dere - både i rollene som arrangører og deltagere. Et tiltak for å få til dette 
 er å opprette ressursgrupper i klubben. 

 Ressursgruppene er åpne for alle medlemmer, og vil få ansvar for et bestemt område av 
 klubbens drift. Gruppene får en unik mulighet til å være med å forme aktivitetene og 
 klubbens utvikling fremover. I første omgang foreslår vi å opprette ressursgrupper med for: 

 ●  Aktiviteter og arrangementer 
 ●  Flysteder 
 ●  Utstyr, kjøretøy og Vangen 
 ●  Web og IT 
 ●  Konkurranser 
 ●  Økonomi og finansiering 

 Vi skal ha ressursgrupper på plass i løpet av høsten 2022, og fra og med 2023 setter vi av 
 midler i budsjettet som er øremerket til hver av ressursgruppene. Vi ønsker oss 2-3 personer 
 til hver ressursgruppe. Mer informasjon om gruppene kommer i løpet av høsten. Følg med 
 på OPKs side på Facebook og på hjemmesiden vår, men ta kontakt med oss på 
 ledern@opk.no  hvis du har lyst til å være med i ressursgruppene. 

 Styret oppfordrer alle som kan tenke seg å stille opp på arrangement, dugnad, 
 ressursgrupper, SUV-prosjektet, eller annet initiativ til å ta kontakt med styret. 

 Har du forslag til styret eller ønsker å komme i kontakt med oss? send en epost til 
 ledern@opk.no 

 Til slutt vil styret rette en stor takk til alle dere som stiller opp for klubben, og som hjelper til 
 med små og store oppgaver. Vi er avhengig av frivillighet og dugnadsånd for å få klubben til 
 å gå rundt! Tusen takk for innsatsen. 

 Mvh 
 Styret i OPK 
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