
Verksamhetsberättelse Växjö Rc klubb 2020 och 2019 

 

Styrelsen    2019 

Ordförande  Douglas Johansson Väljs årligen 

Vice Ordförande Johan Belin  1år 

Kassör  Jesper Bergman 2år 

Sekreterare  Jan Åhman  2år 

Ledamot  Mattias Andersson 1år 

Ledamot  Anders Odenö  2år 

Ledamot  Daniel Solborg  2år 

Ledamot  Mattias Lyde’n 1år 

 

2020 valde klubben att inte ha något årsmöte pågrund av coronan. Alla som satt i styrelsen fick sitta 

kvar ett år till bestämde vi. Därför finns det inte heller någon verksamhetsberättelse men jag har valt 

att flika in lite här och där i denna berättelse. 

2020 har föreningen klarat styrelsearbetet bra med flera och långa telefonsamtal. Klubben hann att 

arrangera vårt stora meeting i Tipshallen innan Coronan slog ner. Vi firade med att ha 10 års jubileum 

i Tipshallen. Vi hade bjudit in föreningen rallarna med sina modelljärnvägar. Rc-flight var på plats som 

brukligt. Drönarflygarna kunde stoltsera med 50st deltagare i sin tävling. Till uppvisningsflygning var 

Anders Hellse’n med linflygning inbjuden. Allt om hobby och SMFF var där med Bengt. Detta var den 

mest besökta meetinget vi har haft någonsin hittills. 2019 var ett år med ditills mest besökta 

meetinget. Vi hade väldigt tur med väderet 2019 för ett par dagar efteråt så var det snöstorm. 

Nostalgimeetinget blev det intet av under 2020. Men 2019 kom det under dagen totalt ganska 

mycket folk men det flögs väldigt lite pågrund av den västliga vinden. Men det blev mycket snack och 

gamla vänner fann varandra igen. 

Klubben försöker att få igång både båtsektionen och bil-sektionen.  Det har blivit ganska många 

under åtet som har skaffat sig racerbilar och crawlerbilar.  

2019 köpte föreningen in två segelbåtar. Magnus Tmerdahl sponsrade oss med ett par tävlingsriggar 

till dessa. 

På racerbanan vid Evedahl så har det blivit en hel del körning under sommaren. Jan Å ska köra dit 

några stubbar som man kan sitta eller stå på för de som har svårt att stå eller se. 

Crowlerkörningen har vuxit rejält. Vi har varit på flera ställen och kört på så som i Lagan, Risinge, 

Notteryd. Det byggs en bana i Fagrabäckskogen under hösten och Douglas bygger en i sin lada 

hemma. 

Vårt meeting i Visslandadammen blev en braksuccse. Vi väntade inte att så många skulle dyka upp. 

Det var ju inte den bästa väderprognosen och coronan var ju i full gång. Vädret blev riktigt bra och 

vindstilla vilket gjorde att många sjöflygare var i luften. Men för segelbåtarna blev det intet. Det kom 



flera modellbåtar. Både stora som små, även en u-båt. Både racerbilar och crawler kom. Det var fullt 

ös hela dagen på alla håll. Det kom mellan 50-100 personer under dagen tror vi. Det är stora ytor att 

vara på så att hålla avstånd var det inga problem med. 2019 var första året som vi prövar att ha ett 

meeting där. Det blåste en hel del så det blev inte så mycket fluget men desto mer bilkörning i de 

stora grushögarna som fanns där då. Det kom många av klubbens medlemmar och några andra med. 

Det var ju en varm och fin dag som inbjöd till bad. 

 

Innomhusflygningen: Olympen har vi varit öppen 9ggr. Där flög 64 personer totalt. Säsongen blev 

avbruten på grund av coronaläget. Det blev även en bonusflygning i Tipshallen som 

säsongsavslutning. Det kom ca 10-12 personer. 2019 var ett bra år för inneflyget. Vi flög hela 

säsongen plus två bonusflugningar i Tipshallen. 

 

 

 

Vid pennan Sek Jan Åhman 


