
 Nyhetsbrev 
 Juni- September 2022 

 Hei alle piloter og medlemmer i OPK! 

 Det er på tide med et nytt nyhetsbrev. Vi håper at dere alle har hatt en fin sesong og mange 
 timer i lufta hittil i år! Her kommer en kort oppdatering fra styret, litt om klubbens aktiviteter 
 som har vært, og hva vi planlegger fremover. 

 Siden sist 
 OPK arrangerte NC i Hallingdal/Hemsedal 4.-6.juni. Arrangementet var svært vellykket med 
 mange konkurransepiloter og fripiloter som møtte opp for å fly. Takk til alle som stilte opp slik 
 at vi fikk gjennomført konkurransen. 

 I sommer har OPK gjennomført 4 nybegynnerkurs, og 30. august ønsket vi alle de nye 
 pilotene velkommen til klubben med en egen klubbkveld på Peppe’s. Vi ønsker alle nye 
 piloter og elever hjertelig velkommen til klubben! 

 26.-28. august arrangerte vi et uformelt treff i Hemsedal. Det var et godt oppmøte, og det ble 
 flydd mange fine turer i Liagardene. 

 Styret fortsetter å jobbe med rekruttering til ressursgrupper i klubben. Klubben trenger sårt 
 mer engasjement fra alle dere til å få klubben og arrangementer til å gå rundt. Vi oppfordrer 
 alle medlemmer til å bli med i en ressursgruppe. Ta kontakt med styret hvis du har lyst til å 
 være med å bidra til utvikling av klubben vår. 

 Sundvollen 
 Arbeidene på Sundvollen har begynt, og de siste ukene har vi fått på plass litt av 
 finansieringen også. Sparebankstiftelsen Ringerike støtter tiltaket vårt med kr. 400 000,- som 
 går til arbeidet som nå gjøres med å fylle masser og etablere gapahuk, benker og sosialt 
 område på øvre start. Vi venter fortsatt svar fra andre sponsorer, og er i gang med å søke 
 om spillemidler. Den nye luftsportsrampen er ferdig tegnet, og vi henter nå inn tilbud for å få 
 bygget den nye rampen. 

 Vi har opprettet en spleis for videre finansiering av prosjektet, og håper flere har lyst å bidra. 
 Tips gjerne andre du vet bruker Sundvollen. Se  Oppgradering  av Sundvollen 
 luftsportsområde | Spleis fra SpareBank 1  for mer  info. I tillegg er det mulig å støtte 
 prosjektet direkte ved å overføring til konto: 2367.07.09922 (Oslo paragliderklubb) eller ved 
 bruk av vipps #10446. Merk innbetalingen med “gave til SUV-prosjektet”. 
 Vi har allerede fått mange generøse gaver fra piloter i klubben og andre steder i Norge. 
 Tusen takk for alle bidrag! 

https://www.spleis.no/project/232833
https://www.spleis.no/project/232833


 Vangen 
 For å dekke opp underskudd og vedlikehold av Vangen ser vi oss nødt til å foreta en 
 prisjustering av overnatting på Vangen. Nye priser fra 1. januar 2023 vil bli:: 

 ●  200,- pr. natt for medlemmer 
 ●  250,- pr. natt for ikke-medlemmer. 
 ●  Bobil/telt settes opp til 100,- pr. natt 

 Det vil bli lik pris for overnatting hele året (sommer som vinter). Prisjusteringene vil gjelde fra 
 1.januar 2023 og vi legger opp til en årlig vurdering av prisnivået. 

 Det er fremdeles mye dugnadsarbeid som må gjøres på Vangen, og her er vi helt avhengig 
 av medlemmene våre for å få gjennomført. Dugnadshelgen på Vangen 23-25.09 måtte 
 dessverre avlyses pga. lite respons. Vi vil gjøre et nytt forsøk på våren og håper flere har 
 mulighet til å stille da. Det vil selvsagt være gratis overnatting i forbindelse med dugnad, og 
 vi legger også opp til flyging om været spiller på lag med oss. 

 Høsten 2022 
 Sesongen er på hell, men vi har fortsatt planlagt hyggelige og sosiale aktiviteter i klubben. 
 Arrangementer er lagt ut på Facebook-siden vår, og mer detaljer finnes der: 

 ●  Nødskjermkveld i november (dato kommer på FB) 
 ●  Pinnekjøttlag på Vangen 26.november 
 ●  Klubbkveld på Peppe’s 4.oktober, 1.november og 6.desember 

 På førstkommende klubbkveld 4. oktober skal Roar og Thomas dele sine ferske erfaringer 
 fra sikkerhetskurs hos Flyeo i Annecy. Vi gleder oss til å høre erfaringene og få nyttige 
 innspill til hvordan vi kan tilnærme oss den praktiske sikkerhetsopplæringen i sporten. 

 Noen planer for 2023: 
 Styret er i gang med å legge planer for 2023, og her er noen av arrangementene som vi har 
 lyst til å gjennomføre: 

 ●  OPK Winter Games januar/februar 
 ●  Nødskjermkveld i februar/mars 
 ●  SUV OPEN 
 ●  Klubbtur til Bassano (påsken) 
 ●  Arrangement i langhelgene i mai (18.-21. mai og/eller 26.-29.mai) 
 ●  Progresjonskurs for PP3-5 i løpet av sommermånedene 
 ●  SIV-kurs 
 ●  Treff i Hemsedal 
 ●  Klubbkvelder 
 ●  Dugnad(er) på Vangen og flystedene 
 ●  +++ 

 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. Klubben trenger også noen 
 som kan ta hjelpe til med å arrangere klubbturen til Bassano.Ta kontakt med oss på 
 ledern@opk.no  hvis du har forslag til aktiviteter  eller vil være med å hjelpe til med 
 arrangementene våre. 



 Ressursgrupper 
 Ressursgruppene er åpne for alle medlemmer, og er en unik mulighet til å være med å forme 
 aktivitetene og klubbens utvikling fremover. Våre grupper er: 

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

 Mer informasjon kommer på klubbkveldene, og der kan dere også stille spørsmål direkte til 
 styret. 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. 

 Rekruttering av nytt styre 
 Valgkomitéen er i gang med å se etter kandidater til styret som skal velges på neste 
 årsmøte. Alle verv er til valg. Meld interesse direkte til valgkomitéen eller til ledern@opk.no! 

 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 

mailto:ledern@opk.no

