Referat fra ØMBKs årsmøte for sesongen 2010.
Sted: Hos Formann Jon Ertnes, Sledeveien, Svinndal.
Dato: Tirsdag 16. november.
Til stede: Jon Ertnes, Hilde Ertnes, Kenneth Edstrøm, Kjell-Vidar Hanssen, Harald Ekkjestøl, OddErik Kanth-Lundem, Petter Andersen, Leif Rasmussen, Kai Bråthen, Ole-Petter Sæther,
Rune Dyran, Are Kvisberglien, Kim Kristiansen, Andreas Seielstad Haugen, Ole-Bjørn
Tjugen.
Saker:
1) Godkjenning av innkallingen:
Godkjent uten merknader.
2) Valg av referent:
Ole-Bjørn Tjugen
3) Årsberetning:
Sekretær leste opp denne som er gjengitt under:
Det ble påpekt at klubbmedlemmenes resultater sammenlagt i norgescupen burde vært
nevnt i årsberetningen. Dette er nå lagt til.

Årsberetning for 2010.
Klubbkveld.
Tirsdag 12. januar startet sesongen med et medlemsmøte hos Marche Øst langs E6 ved Moss. 15-16
medlemmer fant veien for en hyggelig kveld med båtprat, middag og kaffe. Flere medlemmer hadde
med seg nye båtbyggeprosjekter som ble vist frem.
Klubbkveld.
Tirsdag 9. februar var det igjen dags for sesongens andre medlemsmøte på samme sted som i januar.
Også denne gang var det rundt regnet 15-16 medlemmer til stede. Også her stilte noen opp med
utstyr og båter under bygging. Bl.a ble ny klubbjakke og klubbens nye logo i forbindelse med
ØMBKs 30-års jubileum diskutert.
Årsmøte i NMSBF.
Lørdag 6. mars stilte formann Jon Ertnes opp på forbundets møte i Vestfold. Med seg hadde han
Kjell-Vidar Hanssen og Rune Dyran som stilte som kandidater til kasserer og sekretær i styret.
Klubbmøte:
Tirsdag 9. mars kalte formann Jon Ertnes inn til nytt klubbmøte på Marche, hvor han bl.a.
informerte om nytt fra forrige helgs årsmøte i forbundet. Hele styret i forbundet har i år trukket seg
fra sine verv og nye har tiltrått,- bl.a Rune Dyran og Kjell Vidar Hansen fra ØMBK.

Klubbkveld.
Tirsdag 6. april nytt møte på Marche med ca 15 medlemmer til stede. Denne gang hadde Rune
Dyran med et utkast til ny klubblogo i forbindelse med klubbens 30-år jubileum, Are Kvisberglien

hadde med katalog for ny klubbjakke, men ingen avgjørelse ble tatt. Formann og formannsfrue tok
opp den planlagte jubileumsfesten i juni i forbindelse med vår NC-runde. Dugnad i forbindelse med
sesongstart og NC-runde ble diskutert og ansvarsfordeling for de forskjellige jobber ble gitt.
Dugnad.
Lørdag 10. april var det dugnad på kjøreplassen og hjemme på tunet hos Jon og Hilde Ertnes. Det
ble restaurert og bygget nye brygger, og ryddet og frisert på kjøreplassen. Her var det god innsats
hos alle og mye ble gjort den dagen. Både restaurering og bygging av 3m ekstra brygge ble ferdig
og flytebrygga fikk nye tønner før sjøsetting.
NC 1 Sæbyvannet, og jubileumsfest.
Helga 15. og 16. mai hadde ØMBK nesten tradisjonen tro æren av å arrangere det første
norgescupløpet. Det er hyggelig at hele 8 svensker hadde funnet veien til Østfold på fredagen. Nytt
for sesongen var at en ny elektroklasse i regi av Jørn Markset ble demokjørt og alle med el-båt
kunne delta. Racearrangementet gikk som på skinner og lørdag kveld og natt arrangerte klubben
stor jubileumsfest for alle deltagerne på løpet. Det ble servert nydelig koldtbord og mye godt drikke
og alle koste seg til langt på natt. Varaordføreren i Våler var også invitert. Stor takk til Hilde og
Jon som trakk i alle trådene her for å få dette i havn på en så fin og hyggelig måte. Etter racet har vi
fått mange positive tilbakemeldinger på både race og fest.
NC 2 Vatnebuvann, Tvedestrand
Helga 19.og 20. juni arrangerte Sørlandet Modellbåtklubb race og den harde racekjerne fra Østfold
var på plass. Været var bra, med litt sur vind. Også her ble elektrobåter demokjørt. Hilde vant et
elktroskrog da hun tippet farten på 78 km/t riktig. Stevnet ble bra avviklet og ingen hadde noe å
klage på her.
NC-3 Mjåvann, Kristiansand.
Helga 3. og 4. juli var vi på plass igjen. Mange velger å overnatte på parkeringsplassen /
steinfyllinga her, så det blir som regel et meget sosialt stevne, også på kveldene. Arrangørklubben
har veldig få medlemmer, men med hjelp fra de andre klubbene forløp det meste greit. Været var
meget bra også i år og mange tok seg en dukkert etter kjøringen var over.
SM-3 Nora, Sverige.
En håndfull klubbmedlemmer dro også i år til Nora da vi erfarte i fjor at det er et meget fint sted og
kan tilby skikkelig offshoreføre for båtene. Her er ikke hydroklassene med. Været var mye bedre
enn fjorårets veksling mellom blankvann og thunderstorm. Svenskene arrangerte stevnet meget bra
og alle koste seg i den lille byen Nora. Dessverre blir det ikke mer race i Nora pga det upraktiske
med at andre klubber som Sundsvall og Karlskoga står som arrangør.
VM i Oroshaza, Ungarn
27.juli-2.august arrangerte Ungarn VM i et flott spa-hotellområde. Dette var vel et av de beste
stedene hittil VM har blitt arrangert på med masse camping, hotell, sol, bade, mat og drikkemuligheter til en meget lav kostnad i ungarske forinter. Stevnet ble meget profft og effektivt
avviklet og alle virket fornøyd. Et knippe kvalifiserte førere i både junior- og seniorklassene kom
selvfølgelig fra Østfold hvor vi gjorde vårt beste for å forsvare både klubbens og Norges ære. For
seniorene ble det mye stang ut både i kvalifiseringsheatene og finalene, men junior Kenneth
Edstrøm må fremheves: Han ble O-7,5 verdensmester foran tre andre norske juniorer! Det står det
respekt av og det ble lagt veldig godt merke til av de andre nasjonene også! Gratulerer Kenneth!
I O-35 kvalifisert Odd-Erik Kanth Lundem seg som nr 2 , men fikk motorstopp i finalen og ble nr 7.
Men 7. best i verden er ikke dårlig det heller. Ole-Bjørn Tjugen fikk ikke kjørt noe særlig race pga
store problemer med den nye 35 motoren og ble nr 34. I O-15 ble Odd-Erik nr 11 og vm-debutant
Hilde Ertnes nr 15, før mange erfarne ringrever. Kjell Vidar Hansen ble nr 41 med en umulig motor.

I O-7,5 ble Ole-Bjørn nr 16 og Odd-Erik 22. I O-3,5 ble Kjell Vidar nr 37 med en motor som ikke
ville være med. Mange av oss ønsker nok å komme sterkere tilbake neste gang. Langt å kjøre, men
et flott sted å kjøre modellbåt-VM. Fortsatt er ikke nytt vertsland for VM 2012 utpekt. Blir det
Ungarn igjen, er ikke det det verste som kan skje.
NC-4 Eggedal, Valdres.
Helga 21.og 22.august stod Buskerudklubben for det 4. løpet i Norgescupen. De fleste racere fra
ØMBK stilte opp også her. Et bare ett år gammelt og flott anlegg med stor flytebrygge og
kjørestand. Været, dvs vinden var meget variabel, fra blikkstille til 30cm høye dønninger som selv
35-båtene tidvis hadde problemer med å takle. Kvelden og natten var tradisjonen tro lystig i og
utenfor lavvoen og enkelte førere var litt smale i øynene søndag morgen. Alt i alt et meget bra
arrangert race.
NC-5 Eggedal og avslutningsfest.
Bare to uker etter NC-4, 3.og 4.september arrangerte Buskerud igjen løp fredag og lørdag med
avslutningsfest og premieutdeling for vinnerne av NC-runden og for hele Norgescupen. Løpet ble
som vanlig godt avviklet og været var helt nydelig. To svensker kom helt fra Sundsvall i bobil
denne gang for å kjøre race mot oss. Avslutningsfesten ble meget hyggelig med et nydelig
koldtbord. Vinnere av løpet og hele Norgescuprunden premiert og ØMBK får si seg fornøyd med
både god deltakelse og resultater gjennom sesongen. Dessverre ble ØMBK bare nr. to på
klubbstafetten i år, noe som vi må prøve å få rettet opp til neste år.
Sammenlagtresultater for ØMBKs medlemmer Norgescupen 2010:
Hydro:

H-27 Bensin: 4pl Rune Dyran.

Offshore: O-3,5 Junior: 2pl: Kenneth Edstrøm.
O-3,5: 1pl og Norgesmester: Atle Bang, 4pl Kjell Vidar Hanssen
O-7,5: 3pl: Atle Bang 5pl: Ole-Bjørn Tjugen 7pl: Kenneth Edstrøm
15pl: Lars Erik Edstrøm 16pl: Odd-Erik Kanth-Lundem
O-15: 4pl: Jarle Larsen 5pl: Atle Bang 7pl: Hilde Ertnes 9pl: Rune Dyran
11pl: Lars Erik Edstrøm 15pl: Kjell Vidar Hanssen 16pl: Odd-Erik K.-Lundem
O-26: 1pl: og Norgesmester: Kai Bråthen 2pl: Leif Rasmussen 4pl: Jon Ertnes 5pl:
Ole-Petter Sæther
8pl: Imre Strandli 10pl: Rune Dyran 14pl: Hilde Ertnes
18pl: Are Kvisberglien 29pl: Sofus Saxegaard.
O-35: 2pl: Are Kvisberglien 4pl: Ole-Bjørn Tjugen 5pl: Ole-Petter Sæther
6pl: Kai Bråthen 15pl: Imre Strandli 16pl: Odd-Erik Kanth-Lundem.

SM-5 Karlstad, Sverige.
Man skulle tro at etter endt Norgescup at de fleste hadde fått nok race for sesongen, men nei. 18.og
19. september dro en håndfull ØMBKere til Karlstad. Karlstad Miniracing debuterte som
båtløpsarrangør og klarte det med glans. Løpet var meget godt planlagt og annonsert allerede året
før i Nora. Løpet foregikk nesten i Karlstad sentrum nær en park og utendørsscene. Meget fint vann
og sted for parkering og overnatting. Alle var meget fornøyd med racearrangementet. Karlstad
Kommune vil markere seg som en motorsportsby og de vil ha neste års race midt i sentrum! Dette
ser vi frem til! Dessverre er det ikke slike holdninger hos kommuneadministrasjon og politikere i
Norge. ØMBK gjorde bra i fra seg i Karlstad, noe vi håper å kunne gjenta neste år også. Det er
verdt å dra dit.

Høsttreff, Sæbyvannet.
Lørdag 2.oktober. Årets siste aktivitet utendørs. Mange besøkende kom, noen helt fra Arendal. Mye
båtprat, kjøring, salg av båter og utstyr. Været var etter årstiden bra og alle koste seg. Ertnes
Delikatesse stilte med grill, grillpølser og brus. En bra, avslappende og koselig dag.
Årsmøte
Tirsdag 16. oktober hos Hilde og Jon Ertnes som tradisjonen tro stiller opp med middag og drikke
til hele klubben på møtet. På vegne av klubben vil jeg si at vi er meget bortskjemte, men
takknemlige og at vi er opptatte av at tradisjoner blir fulgt.

Alt i alt et meget aktivt år for klubben med mange aktive og ivrige medlemmer.
Neste års racekalender blir samkjørt med Sveriges i størst mulig grad. Det blir artig hvis vi får
besøk av svensker og vice verca til året. Det kan i så fall bli et meget travelt år, kanskje med nye
klasser i tillegg.

Ole-Bjørn Tjugen,
Sekretær.

forts saker:
4) Regnskapet:
Lest opp og gjennomgått av Leif Rasmussen. Regnskapet ble godkjent.
Leif gjorde oppmerksom på at vi har gått i underskudd ved løp, bl.a pga innleie av
hjelp til å kjøre computeren. Beholdningen er ellers ca kr 14.000,- lavere enn i fjor
pga investeringer til ny brygge og leie av klubbmøtelokaler på Marche ved E6. Sett
under ett har klubben god økonomi med en beholdning på kr 44.500,5) Valg av styre:
Det sittende styret gjenvalgt: Jon Ertnes formann, Leif Rasmussen kasserer, Ole-Bjørn
Tjugen sekretær.
6) Investeringer:
Innkjøp av diverse slag som ny påhengsmotor til hentebåten, evt elektrisk motor,
reparasjon av den ene høyttaleren til speakeranlegget, beising av den gamle brygga,
osv. Det ble bestemt at styret tar de nødvendige investeringer underveis. Jan Sofus
Saxegaard tok på seg å selge klubbens steadyjolle.
7) Web.sidene:
Øivind Heen har trukket seg som web.ansvarlig. Kjell-Vidar Hanssen er tilbake som
ansvarlig her. Det ble besluttet at hjemmesiden skal fortsette etter samme lest som før
da sidene er bra nok som de er og er billige å drifte. Det oppfordres til å sende bilder og
stoff til Kjell-Vidar slik at vi har noe nytt å by på med jevne mellomrom. Klubben takker Øyvind
for jobben han har gjort i sin tid som web ansvarlig.
8) Innkomne saker:
I: Hva vi gjør med O-27 og O-26 Zenoah: Dette er en sak innsendt av Ole-Bjørn med
argumenter for og imot å beholde den gamle Zenoahklassen når den nye O-27 kommer inn. Det ble ved avstemning mot 3 stemmer besluttet at klubben går inn for å
droppe Zenoahklassen til fordel for den nye O-27, dvs at man kan fortsette å kjøre

Zenoahmotorer i den nye klassen med fritt valg av motorer inntil 27ccm.
II: Bøyer: Kai Bråthen tilbød seg å være bøyeutleggsansvarlig slik at klubben til enhver
trening har 6 bøyer å trene på. Han koordinerer denne jobben med Andreas H.
Haugen som er bøyeproduksjonsansvarlig.
Jon Ertnes og Are Kvisberglien tok på seg å legge ut ny bane på isen til vinteren.
9. Saker klubben ønsker å ta opp i forbundet.
Kontaktinfo: At ting kommer dit det skal. Har vært eksempler på at henvendelser til
forbundet har havnet hos feil personer. Dette må forbundet rydde opp i med
tydeligere kontaktinfo på forbundets hjemmeside.
Premiering: At forbundet utvikler en standardmal for en mer verdig premieringsordning (seremoni) på avslutning av norgescupen og premierer med mer verdige
pokaler og evt. medaljer. Kort sagt gjøre litt mer stas ut av medaljevinnerne.
10. Datoer for neste sesong. Terminkalender: Foreløpig.
Tirs. 11 jan. Medlemsmøte Marche.
Tirs. 11 feb. Medlemsmøte Marche.
Tirs. 8 mar. Medlemsmøte Marche.
Tirs. 5 apr. Medlemsmøte Marche.
28-29 mai. NC 1 Arendal
11-12 juni. NC 2 Eggedal
02-03 juli. NC 3 Arendal
20-21 aug. NC 4 Stavanger
02-03 sept. NC 5 og avslutningsfest Sæbyvannet.
Tirs.15 nov. Årsmøte.

Ole-Bjørn Tjugen,
sekretær.

