Referat årsmøte i ØMBK 2009
Sted

Hos formann Jon- og formannsfrue Hilde Ertnes, mandag 16. november 2009.

Til stede

Jon Ertnes, Kai Bråthen, Leif Rasmussen, Ole-Petter Sæther, Kim Kristiansen, OleBjørn Tjugen, Sofus Saxegård, Kjell-Vidar Hanssen, Are Kvisberglien, Andreas
Seielstad Haugen, Odd-Erik Kanth-Lundem, Hilde Ertnes, Rune Dyran, Atle Bang,
Jarle Larsen.

Saker
1) Godkjenning av innkallingen:
Godkjent uten merknader.
2) Valg av referent:
Ole-Bjørn Tjugen
3) Årsberetning:
Sekretær Ole-Bjørn Tjugen leste opp denne som gjengis under:

ØMBK årsberetning for sesongen 2009.
Gocartmesterskap
22.januar: Året startet med et innendørs gocartmesterskap på Rolvsøy. Rundt 15 raceklare førere
stilte til start og det ble mye fighter og knuffing på banen i håp om å få ned rundetidene. Svette og
røde i toppen var vi i pausene. Det ble kjørt ett kvalheat og ett finaleheat. Det ble etter hvert klart at
Odd-Eriks raceerfaring i rallybilen kunne overføres til gocartbanen og han trakk det lengste strået.
Odd-Erik kunne titulere seg Gocart Champion. (Undertegnede er glad for riktig magefølelse slik at han ikke inngikk et
veddemål på 1000 kr om dette...)
Årsmøte i NMSBF
07.mars stilte klubbformann Jon Ertnes og Leif Rasmussen på forbundets møte i Vestfold.
Omvisning hos Hydrolift
26. mars var Hydrolift så vennlige å ta oss i mot på en 2 timers rundtur i fabrikkhallen og i
utstillingshallen. Mange lekre båter og ikke minst 2 Koenigsegger, den ene var en superheftig, lav
banebil. Etter dette kjørte vi til Solli Kro for et ordinært klubbmøte hvor flere medlemmer viste
frem det seneste nytt av skrog og byggeprosjekter.
Dugnader
25.april hadde vi den første dugnaden med opprydding av kjøreplassen, fiksing av dommertårn,
kjørestand og flytebrygge. Da det ble klart at 114 båter var påmeldt til NC-1 måtte vi øke
depotområdet. Helga før NC-1, 30 mai, hadde vi ny dugnad med rydding av mer busker og kratt og
fiksing av parkeringsplassen på andre siden av veien.
Der ble trær felt, busker ryddet bort og subbus kjørt på slik at plassen i realiteten fikk plass til 50 %
flere biler. Det var godt oppmøte på dugnaden og arbeidet var relativt raskt unnagjort. Det ble også
tid til å kjøre båt for de mest kjøresugne.
NC 1. Sæbyvannet
Det første norgescupløpet ble avholdt hos oss. Med 114 påmeldte båter og delte heat i mange
klasser var det nødvendig med god organisering for å få avviklet løpet i tide. Alle stilte opp på dette,
formann Jon planla, delegerte og trakk i trådene og løpet gikk som på skinner, med kun 3min
mellom heatene. (stoppeklokke) Vi fikk meget bra tilbakemeldinger på avviklingen fra de andre
klubbene og fra formann KGN.
Pallplasseringer til ØMBK: O-15: 3pl Kjell Vidar. O-35: 1pl Odd-Erik. H-26G: 2pl Jarle

NC 2. Kristiansand
27-28 juni dro mange av oss ned til Mjåvann. Mange campet allerede torsdag kveld på
industritomta. Det var veldig sosialt om kveldene med leirbål og mye godt drikke. Jon og Hilde
arrangerte grillkveld for alle med langbord og nydelig røkt svinekjøtt og potetsalat. Det ble det satt
veldig pris på, takk skal dere ha for dette. Vi hadde et helt fantastisk vær hele helga og løpet ble
godt avviklet til tross for at klubben har få medlemmer.
Pallplasseringer: O-7,5: 2pl Odd-Erik O-15: 2pl Rune O-35: 2pl Ole-Bjørn O-26 Z: Odd-Erik
H-15: 3pl Rune H-26Gas: 2pl Jarle
Noraracet
4-5 juli dro en liten håndfull av klubbens medlemmer til Nora i Sverige, ca 3 mil nord for Ørebro.
Et helt supert sted å arrangere offshorerace, en stor sjø midt i Nora sentrum. Overnatting i herberge
på kjøreplassen eller hotell et par kvartaler unna. Vi ble veldig godt tatt i mot av svenskene som
satte pris på å få besøk av norrbaggarna. Racet hadde en mye roligere og mer avslappet atmosfære
enn vi er vant med i norgescupen da det var mer tid siden hydroklassene ikke kjører sammen med
offshoreklassene. Været var i en hel klasse for seg denne helgen. Det vekslet mellom sydentemp og
blankvann til bokstavelig talt tordenstorm i løpet av en time, med en halv meter høye bølger.
Utfordrende, men veldig morro med slikt vekslende offshoreføre. Vi bet veldig godt i fra oss i
Sverige. Hilde vant O-27 Zen (sitat Åke Miniracing Senior: Jag har aldrig blivit så frånåkt av et
fruntimmer førut...) Jon fikk en fin 4.pl og Ole-Bjørn 1pl i O-51 og 2.pl i O-7.5
NC-3 Bergen
29-30 august dro en god del av klubben til Bergen. Løpet ble godt avviklet og alt gikk greit. Men vi
fikk virkelig erfare at det er vannsport vi driver med. Det vekslet mellom lett og kraftig regnvær fra
vi kom fredag kveld til vi dro søndag kveld. Det gjaldt bare å kle seg etter været og holde radioene
så tørre som mulig. Lang vei hjem men alt gikk så vidt jeg vet greit for alle.
Pallplasser: O-7.5: 2pl Kenneth O-15: 1pl Odd Erik, 3pl Hilde O-35: 2pl Ole-Bjørn, 3pl Kai
O-26Z: 1pl Kai, 2pl Hilde H7.5 1pl Rune O-26Gas: 1pl Jarle, 2pl Odd-Erik
Sundsvallsracet
Langt oppe i nordsverige. En lang kjøretur, ca 7-800 km fra Østfold. Kjøreplassen var lagt ved
utkanten av Sundsvall ved utløpet av en stor elv til Østersjøen.
Undertegnede var ikke med her, men i følge de som var der var det et bra race med store dønninger
som vi ikke er vant med. Kai stakk av med 3pl i std. Zenoah. Leif 4pl.
NC-4 Sigdal
19-20 september var turen kommet til Buskerud RC Båt Klubb å arrangere NC-løp. Og for et
kjørested! De har Norges beste bryggeanlegg og dommertårn og masse plass til å campe, noe de
fleste gjorde også. En lavvo ble flittig brukt om kveldene til både grilling av pølser og oppvarming
av kalde skrotter. Løpet ble meget godt og rutinert avviklet.
Pallplasser: O-15: 2pl jarle, 3pl Rune O-35: 2pl Ole-Bjørn, 3pl Odd-Erik O-26Z: 2pl Odd-Erik

NC-5 og avslutningsfest
02-03 oktober var det atter Sørlandets Modellbåt Klubb som stod for det siste NC-løpet og
avslutningsfesten. Fredag morgen var det frost, og is på båtene, men fint vær utover dagen. Lørdag
var det regn og det klarnet opp akkurat da løpet var over. Løpet var godt, det var mye god og taight
racing. Ingen av norgescupklassene var avgjort på forhånd, så her gjaldt det å konsentrere seg og
kjøre bra. I kampens hete var det ikke alle som var enige i alle dommeravgjørelser, men slik blir det
når mye står på spill. Det gjaldt ikke bare plassering i selve NC5 og Norgescupen, men også VMkvalifisering til Ungarn 2010!
Plasseringer: O-7,5: 3pl Odd-Erik O-15: 2pl Rune, 3pl Jarle O-35: 1pl Ole-Bjørn
O-26Z 1pl Odd-Erik H-7,5: 1pl Rune H-26Gas: 3pl Jarle
Avslutningsfesten
Ble arrangert ved golfklubbens festlokaler, Nes Verk. Det ble servert helt nydelige tapasretter, og
det ble spist og drukket godt. SMBK formann Leif Ellingsen stod for premieringen i NC 5 og
formann i NMSBF Kjell Gunnar Noddeland og sekretær Tore Hilde stod for premieringen i
Norgescupen. De takket for seg etter mange års innsats og tro tjeneste i forbundet og leverte
stafettpinnen videre til de enkelte styrene i klubbene til å komme opp med nytt styre i NMSBF.
ØMBK vant også vandrepokalen for beste klubb 2009. Helt fortjent.
ØMBKs Norgescupresultater
O-3,5 Junior: 3pl Kenneth, O-3,5 Atle Bang O-15: 2pl Odd-Erik, 3pl Rune O-26Z: 1pl Odd-Erik,
3pl Hilde O-35: 1pl Ole-Bjørn, 2pl Odd-Erik H-7,5: 3pl Rune H-26Gas: 1pl Jarle
Høsttreffet
17. oktober arrangerte vi høsttreff. Som vanlig kom det folk fra nær og fjern, tom. Helt fra
salmekysten. Sola skinte, det var ikke kaldt for årstiden, men nordavinden grov opp 20-30 cm høye
bølger som gjorde at bare Zenoah og 35- båtene kunne settes på vannet. Det ble noen heftige svev
og dykk, til fotografenes store glede. Formann Jon stilte med en ladning gratis Ertnes- pølser, lompe
og brød. Formannsfrue Hilde stilte med et stort lass nybakte skolebrød. Til tross for relativt lite
kjøring på de som hadde små og lette båter var stemningen god, folk pratet og koste seg denne siste
modellbåtdagen i sesongen 2009.
ØMBKs kvalifiserte for VM i Ungarn
H-7,5: Rune
H-15: Rune
O-3,5 Junior: Kenneth
O-3,5: Atle, Kim, Kjell Vidar
O-7,5: Odd-Erik
O-15: Odd-Erik, Rune, Hilde
O-35: Ole-Bjørn, Odd-Erik
I alt 7 stk fra ØMBK. Veldig bra!
Summa summarum et meget bra år for klubben, trivselen er stor, lagånden er stor, god dugnadsånd,
mye kunnskap som deles med andre som gir gode resultater. God deltakelse på treningene på
lørdager. Vi har i dag ca 40 betalende medlemmer og antallet stiger. Zenoahklassen er
inngangsbilletten for de fleste nye medlemmer og denne klassen har bidratt til jevn og god
rekruttering.

Saker:
4) Regnskapet
Lest opp av kasserer Leif Rasmussen. Godkjent.
5) Valg av styre
Det sittende styret gjenvalgt.
6)





Investeringer
Flytebrygga bør forlenges 3m ved et ekstra ledd i midten.
Kjørestand og dommertårn må opprustes og vedlikeholdes ordentlig til våren.
Ny, brukt 5hk påhenger til hentebåten.
Nye bøyer: Det må lages helt nye trenings- og konkurransebøyer.

7) Web-sidene
Det sendes for lite nytt stoff, og særlig bilder til webmaster Øyvind Heen. Det var enighet
om at vi må sende stoff fortrinnsvis til klubbsidene og ikke først og fremst til forumet hvis vi
vil ha en god og oppdatert hjemmeside for klubben.
8) Innkomne saker til klubben
Ingen
9) Saker ØMBK ønsker å ta opp i forbundsmøtet i februar/mars
 Det må ryddes opp i hvordan premieringen for O-3,5 Junior skal foregå på løpene og
sammenlagt i Norgescupen.
 At det utarbeides retningslinjer for løpsledere, dommere, bøyedommere slik at det dømmes
mest mulig likt fra løp til løp. F.eks dommerkurs, et hefte med de mest sentrale regler.
 Hvordan kommenteringen fra løpsleder bør være?
 Ønske om tidligere avvikling av NMSBF årsmøtet for å tidligst mulig få en oversikt over
terminkalenderen. Dette er viktig for mange i forbindelse med planlegging av ferie,
bestilling av flybilletter etc.
10) Nytt styre til NMSBF
Rune Dyran stiller som kandidat til sekretærvervet.
Kjell-Vidar Hanssen stiller til kasserervervet.
11) Terminkalender (foreløpig)
12. januar: Medlemsmøte.
10. februar: Medlemsmøte.
9. mars: Medlemsmøte.
10. april: Dugnad.
8-9 mai: NC1 ØMBKs første ønske.
5-6 juni: NC2 ØMBKs alternative ønske.
26 juni: Sommertreff og feiring av klubbens 30-års lag.
12. november: ØMBKs årsmøte.

12) Eventuelt:
Bedre oss og være mer oppmerksomme på hvordan vi tar i mot nye medlemmer. Jon E tar
ansvar for førstekontakten, Leif Rasmussen innmeldingen. Resten veileder og støtter etter
beste evne.
 Klubben er i 2010 30 år gammel. Det kom forslag om nye teamjakker med jubileumslogoer.
 Fødselsdag: Klubben ved formann Jon Ertnes forærte Sofus Saxegård en pølsekurv da han
har blitt 60 år i år.
 Æresmedlem: Leif Rasmussen ble også 60 år i år. Han var en av gründerne for 30 år siden og
har vært medlem i klubben helt siden starten. Klubben har ønsket å markere både 60 års
dagen og å markere at vi har satt pris på Leif sitt utrettelige arbeid gjennom 30 år.
Han har vært helt sentral i å utvikle offshoreklassene i klubben og resten av landet. På vegne
av klubben overrakte styret Leif et gratis æresmedlemskap og en standard 26ccm
Zenoahmotor med inngravert kjøletopp: ØMBK Æresmedlem.


På vegne av klubben takker sekretær for nydelig middag og kaffe og kaker på et meget hyggelig
årsmøte hos Hilde og Jon Ertnes.
Ole-Bjørn Tjugen,
sekretær.

