Referat fra ØMBKs årsmøte for sesongen 2012

Sted: Hos formann Hilde Ertnes, Sledeveien, Svinndal.
Dato: Tirsdag 20.november 2012
Til stede: Hilde Ertnes, Jon Ertnes, Stig Bekkhus, Kai Bråthen, Petter Andersen, Sofus Saxegaard,
Imre Strandli, Dag Dørum, Harald Ekkjestøl, Rune Dyran, Ole-Petter Sæther, Odd-Erik
Kanth-Lundem, Leif Rasmussen, Ole-Bjørn Tjugen.
Saker:

1) Godkjenning av innkallingen:
Godkjent uten merknader.
2) Valg av referent:
Sekretær Ole-Bjørn Tjugen

3) Styrets beretning for sesongen 2012:
Sendt ut på mail til alle medlemmer. Ingen innsigelser, bortsett fra en norgescupplassering som manglet. Se årsberetningen som eget vedlegg.
4) Regnskapet:
Kasserer Leif Rasmussen gjorde rede for regnskapet.
Utgifter 2012 beløp seg til kr 26.411,- Totale inntekter var kr 29.908 og klubben har en total
beholdning på kr 41.077,- Klubben har god økonomi og midler til nødvendige investeringer for
2013.
5) Valg av styre:
Hele det sittende styret ble gjenvalgt, dvs:
Formann: Hilde Ertnes
Varaformann / nestleder: Stig Bekkhus
Kasserer: Leif Rasmussen
Sekretær: Ole-Bjørn Tjugen.
6) Investeringer 2013:
Brygga: Brygga må repareres til våren. Diskusjon om å rive landdelen av brygga og sløyfe systemet
med å sette brygga på påler og i stedet fylle opp under brygga med masse og stein så høyt at isen
ikke får løftet og dratt i plattingen. Det ble opprettet en prosjektgruppe bestående av .....? som
undersøker hvor mye som skal til for å reparere og oppgradere. Formann Hilde Ertnes tar kontakt
med grunneier Lars Robsrud først og deretter kommunen for å finne ut hvor mye klubben kan gjøre
med brygga og plassen. Det ble bestemt at vi i første omgang bare reparerer den gamle brygga.
Eventuelt at vi også fyller ut den laveste delen av området nede i vannkanten til høyre for brygga
slik at depotområdet kan bli litt større ved «høyvann».
Bøyer: Det må investeres i nye bøyer. Jon Ertnes og Stig Bekkhus tok på seg å være
bøyeansvarlige. De skal lage et tilstrekkelig antall bøyer tilgjengelig i klubbhengeren. De er ikke
ansvarlige for å legge dem ut. Den jobben må de som er på trening ta selv.
Hengelåser: Vi trenger ny hengelås til klubbhengeren. Leif Rasmussen tar kontakt med Orbit Norsk
og hører om det er mulig å få laget en hengelås med lik nøkkel som hentebåt og årelås.
dB-måler: Det ble besluttet å kjøpe en dB-måler av god kvalitet. Kai Bråthen fikk ansvar for å
undersøke hva vi trenger. Hilde Ertnes forhører seg med Naviga for å finne ut hva slags måler de
har. Det kan være lurt å benytte samme type måler som Naviga siden det med støy fra båter blir et

større og større problem.
Web.siden: Kjell-Vidar Hanssen trekker seg som web.ansvarlig. Formann Hilde foreslo seg selv
som ny web.side ansvarlig og vil legge ØMBK-siden til et nytt webhotell (One.com).
Dette vil muliggjøre at alle medlemmer kan legge inn bilder selv i et eksternt bildeprogram som er
enkelt å bruke. Alle medlemmer vil få utdelt passord. I følge Hilde vil ikke kostnaden for å leie et
domene beløpe seg til mer enn ca kr 600,- pr år, det samme som i dag.
8) Innkomne saker fra medlemmer:
I Kjøretidene: Besluttet endret til fra annenhver til hver onsdag fra kl 16.00-20.00
II Klubbtilhørighet: Besluttet å foreslå overfor NMSBF at lisensnummeret avgjør
hvilken klubb man kjører for. Slik unngås det feil i poengberegningen i klubbmesterskapet.
III Rødenessjøen: Ordfører i Ørje har ønsket oss varmt velkommen for oppvisningskjøring ved Tangen 28.-30. juni under «Slusedagene». Det ble også luftet ideer
om muligheten for å arrangere organisert treff, løp som Ørje Open, endagsløp,
fremtidig nordisk etc. Ble besluttet å at vi deltar under Slusedagene i første
omgang for å vise oss fram og teste ut om plassen egner seg for større arrangement som et race.
IV Klubbtrofeet: ØMBK vil henge på en eller annen duppedings siden vi vant
klubbmesterskapet, men legge inn et forslag i forbundet om at vinnende klubb i
stedet får festet en plakett på et stort og fint trofe.
9) Saker som skal fremmes fra ØMBK i forbundet:
I Endre klubbtrofeet.
II Styret i NMSBF: a) ØMBK vil fremme et forslag om at sekretær og kasserer skal
være en del av styret og dermed ha stemmerett. b) Styret skal ha jevnlige styremøter, f.eks i forbindelse med NC-løpene. c) Det skal være skriftlig referat fra
styremøtene.
III Standard Zenoah: ØMBK ønsker å fremme forslag om at vi i 2013 innfører en
Standard Zenoah O-26 klasse, slik som den kjøres i Sverige, dvs med helt
original u-trimmet motor, men med fri potte. Demoklassen vil bli organisert og
gjennomført av ØMBK i pausen på NC-løpene slik som elektroklassen ble det for
to år siden.
IV Det skal være motorkontroll av en klasse på hvert NC-løp.
V Det skal gjennomføres et dommerkurs for representanter fra hver klubb.
VI Lisensnummeret avgjør hvilken klubb man kjører for.
VII Endre NC-datoer. Kun to løp før ferie og tre etter ferie. Hvorfor ikke løp kan forbindes med
helligdager. For eksempel pinse og lignende. ØMBK kan ikke ta sin oppsatte helg. Evt. flyttes
til NC1 i mai eller flyttes en helg senere ut fra oppsatt program.
10) Eventuelt:
Låne løpsanlegget: Odd-Erik Kanth-Lundem ønsket å låne løpsanlegget for å arangere et
elektrobåtløp. Klubben innvilget dette med den betingelse at skadet utstyr blir erstattet.
Tidspunkt for møter: Som før,-klubbmøter andre tirsdag i hver måned. Kom forslag
om å av og til ha møter privat hjemme hos folk, både for at det er hyggeligere, men
også billigere for klubben. Ole-Petter Sæther skal ha et av de første møtene over
nyttår hjemme i stua og Stig Bekkhus på verandaen i april.
Ole-Bjørn Tjugen,
sekretær.

ØMBK årsberetning for sesongen 2012
Aremark 13.nov 2012

Klubbens aktiviteter og resultater for sesongen 2012.
Medlemsmøte 1.
Tirsdag 10. januar ønsket vår nye formann Hilde Ertnes tilstedeværende medlemmer velkommen til
årets første medlemsmøte på Marche i Moss. 15 medlemmer var til stede. Allerede på dette møtet
forberedte Hilde med ansvarsliste hvem som skulle være ansvarlige for hva på NC- 1 som vi ønsket
å ta på oss. Bl.a ble det diskutert kapasitetsproblemer med parkeringen. Det ble også diskutert om vi
skulle arrangere løp i Nesparken i Moss da klubben har gjort det tidligere.
Medlemsmøte 2.
Tirsdag 14. februar hadde klubben sitt 2.møte på det sedvanlige stedet Marche. Til stede 11
medlemmer og 2 gjester. Sak 1: Grunneier Robsrud ga oss lov til å parkere bak bommen til NC-1Sak 2: Grunneiere graver bredere utløp fra Sæbyvannet for å oppnå en jevnere vannstand. Sak 3:
Prøving av nye eksemplarer av T-skjorte, Collegegenser og Piquetskjorte. Sak 4: Tilbud om ny
påhenger fra Båtholm i Halden. Sak 5: Jon M. Bergstrøm har kjøpt opp RC-Racing. Bergstrøm
presenterte seg selv og det nye firmaet Pro-Racing.
Sak 6: Innsendte saker fra NMSBF.
Årsmøte i forbundet Lør 10.mars
Formann Hilde Ertnes og Kai Bråthen dro for å representere ØMBK i NMSBF sitt møte i Vestfold.
Medlemsmøte 3.
Onsdag 13. mars hadde klubben sitt 3. klubbmøte på Marche. 12 medlemmer var til stede. Sak 1:
Hilde hadde vært i kontakt med ordfører i Marker for evt å kjøre NC-runde og senere Nordisk.
Befaring til Ørje påfølgende helg ble bestemt. Sak 2: Klubbgensere presentert av Hilde. Sak 2:
Hilde informerte om nytt fra forbundet, bl.a om startnekt ved manglende betaling, premiering av
juniorer uansett plassering, nye og utmeldte klubber, følge Naviga sine regler, feil bøyepassering,
henvendelse til styre uten 1/3 flertall, evt. Nordisk fom.2013, 10 båter maks i alle klasser pr. heat.
Medlemsmøte 4.
Referent var ikke tilstede på dette møtet da han i en travel periode tok feil av datoen, og kan følgelig
ikke referere noe fornuftig fra dette møtet. Åpen for innspill her.
NC-1 Østfold.
19-20 mai åpnet ØMBK igjen NC-1 som første klubb i Norgescupen. Dette var også VM-sesong. Vi
forventet storinnrykk av campingvogner og bobiler og smekk full parkering på andre siden av
veien, noe det også ble. Jon Ertnes var campingansvarlig og denne gang var vi godt forberedt,
anviste hvor gjestene skulle parkere og vi tok vi litt betalt for å la førere overnatte på stedet. En del
svenske førere hadde også meldt seg på NC-1, men rekorden i antall påmeldte båter og førere ble
bare nesten slått. Vi var som vanlig godt forberedt, det meste av løpet gikk på skinner, været var bra
og de fleste førere var fornøyde med stevnet. Som arrangør var vi også fornøyde da alt hadde gått
bra og værgudene hadde for en gangs skyld vært på vår side.

NC-2 Drammensfjorden, Drammen sentrum.
9-10 juni var Buskerudklubben arrangør. Klubben har mistet kjørevannet sitt i Eggedal, og har slitt
med å finne nytt egnet sted. Men for et fint sted de har fått nå: Drammensfjorden i Drammen
sentrum. Relativt godt beskyttet for bølger, men det beste var at dette viste fram sporten vår en hel
helg. Masse positivt og nysgjerrig publikum, media var til stede store deler av helga og Drammens
Tidende hadde flere gode artikler både i avisa og på nett. Dette trenger vi! BRCBK tar sikte på å
gjenta suksessen fra i fjor på samme sted. Klubben var litt skuffet over relativt få deltagere, men
dette vil nok endre seg kommende sesong.
NC-3 Vatnebuvann, Kristiansand
Kristiansand RC Båtklubb stod 30 juni-1 juli som vert for det tredje løpet i Norgescupen, dvs
formann Helge Haugen gjorde en kjempeinnsats og dro for en stor del lasset alene både med
forberedelser og arrangement. Han brukte en uke av ferien for å dra løpet i havn! God prestasjon! Vi
deltagere hjalp til i dommertårnet under heatene. Løpet gikk helt utmerket. Uten ildsjelen Haugen
hadde dette løpet måttet avlyses, eller en annen klubb hadde måttet ta på seg å arrangere to løp.
VM i Dessau, Tyskland
I siste uka av juli dro en god del av klubbens medlemmer sydover for å være med å kjøre VM eller
som bakkemannskap / turister i Dessau. Plassen var et gammelt, men fint offentlig Waldbad i det
tidligere Øst-Tyskland ca 1,5t sydvest for Berlin. Tyskerne hadde rigget opp et meget funksjonelt
kjørepodie med tak over førerne og god plass for alle. Godt med plass for mekking og paviljonger
var det også. Kjørevannet var helt ideelt, godt skjermet for vind og bølger. Været var for oss helt
topp, hverken for varmt eller for kaldt. Arrangementsmessig forventet vi tysk effektivitet, men den
så vi ikke noe til da de i hydroklassene hadde beregnet for god tid som resulterte i at
offshoreklassene pga. tidsbrist måtte sløyfe det 4. og siste kvalifiseringsheatet. Dette skuffet og
irriterte mange som da bare fikk 2 tellende av 3 kvalifiseringsheat i O-klassene. Tyskerne hadde
også på forhånd annonsert at de kom til å håndheve strenge desiBel-regler, noe de gjorde til gangs!
Det ble mange gule kort og lap-penalties. Dessverre var ikke Naviga-sjef Peter Schaft på brygga
siste del av VMet for å utøve litt skjønn som han pleier. Mange følte arrangøren brukte dB-meteret
feil. Men irritasjon til side: Resultatmessig gjorde ØMBK det kjempebra! Gull til Anders Minde
Dørum i O-7,5 Junior, og sølv til Odd-Erik Kanth Lundem i O-35. Godt kjørt gutter,- gratulerer!
Det er foreløpig ikke ennå avgjort hvilket land som blir vertsnasjon for VM i 2014. Det blir i ikke
Belgia.
NC-4 Sandnes /Bryne.
25-26 august stod Sandnes RC båt klubb som arrangør av det 4. løpet. Etter et opphold på 10 år stod
klubben i fjor igjen som arrangør av NC-løp og ville gjerne gjenta suksessen fra i fjor med et godt
arrangert løp. I år var været mye tørrere, rett og slett bra, men utpå søndagen blåste det opp en
skikkelig frisk bris som hev godt rundt på tom. de store O-35 båtene. En del heat i hydro-og Oklasser måtte bare avlyses, men været kan ingen gjøre noe med og det er likt for alle. Det er for oss
langt å kjøre til Sandnes, ca 10t, men mange av oss synes det er verdt turen. Og kanskje lokket noen
Norgescuppoeng også.
SM-deltevling, Bollnæs, Sverige.
To klubbmedlemmer dro. Flott vær og trivelig 2 timers båttur lørdag kveld med dampbåt.
NC-5 Vatnebuvann, Tvedestrand.
7 og 8 september stod Sørlandet modellbåtklubb som vert for det siste løpet og avslutning av
Norgescupen på avslutningsfesten. Det ble mye hard og god konkurranse ute på banen i de
klassene som fortsatt stod åpne. Det var mange deltagere og godt og tørt vær hele helga. Utrolig
men sant. De siste årene har løpene mer som en regel enn et unntak blitt utsatt for store mengder
nedbør. Avslutningsfesten ble som Sørlandsklubben pleier, arrangert på Nes verk med nydelig tapas

som har falt meget godt i smak hos både barn og voksne. Pokaler ble delt ut for NC-runden og for
hele cupen, og ØMBK ble kåret til beste klubb 2012. Noe vi må jobbe for å gjenta i 2013. Etter
festen var Norgescupen over og vi gleder oss til neste sesong med båtbygging, racing og mye
hyggelig sosialt samvær.
Høsttreff Sæbyvannet.
Tradisjonen tro arrangerte ØMBK høsttreff åpent for alle. Været ble bra, anslagsvis 30 som kom
med båter og utstyr, noe av det var også til salgs. Denne gangen ble det gjort en liten vri: Vanligvis
er det fri kjøring uten noe konkurransemoment, men denne gang arrangerte vi båtkjøring rundt
hinderløype. Helt uvanlig, ikke stor fart var mulig, her var det kjøreferdigheter og riktig og godt satt
opp båt som gjaldt. Morsomt med en ny vri for sjåførene og artig å se på for publikum. Eneste
ulempen var noen knuste båter. Det var ikke lett å kjøre motsols med full presisjon. Jon og Hilde
Ertnes stilte opp med tønnegrill og Ertnes grillpølser i pausa, populært og velsmakende.
Sesongslutt:
Lørdag 3. november ble siste treningslørdag for de mest ihuga entusiastene. Flytebrygga ble slept ut
på vannet og fortøyd i ei sementblokk, og hentebåten ble dratt på land. Men rare ting skjer i
skrivende stund: ØMBK's "Rescueteam" har i dag vært og hentet bryggen på sin KonTiki-ferd! Fikk
telefon fra grunneier om at den hadde tatt en tur ned til gården hans. Der lå den så fint og ventet på
å bli hentet. Den er nå tauet tilbake til sitt hjem, og tjoret godt fast igjen etter alle kunstens regler.
Hvorfor den hadde tatt en tur er en gåte, men betongblokken den var tjoret fast til er vekk. Vel, nå er
den på plass igjen og venter på våren. :-) Sitat formann Hilde fra Facebook.

Resultater sammenlagt for ØMBKs Norgescupdeltagere sesongen 2012:
Hydroklassene:
H-3,5: 1pl og Norgesmester Tore Hilde, 3pl Harald Ekkjestøl
H-7,5: 2pl Tore Hilde, 4pl Harald Ekkjestøl
H-15 : 3pl Tore Hilde
H-27: 1pl og Norgesmester Jan Sofus Saxegaard, 5pl Harald Ekkjestøl
Offshoreklassene:
O-3,5: Junior: 2pl Herman Johansen, 4pl Kenneth Edstrøm
O-7,5: Junior: 1pl og Norgesmester Anders Minde Dørum, 3pl Kenneth Edstrøm
O-3,5: Ingen førere fra ØMBK deltok
O-7,5: 1pl og Norgesmester Odd-Erik Kanth-Lundem, 2pl Tore Hilde, 3pl Rune Dyran,
7pl Johann Fonn Lie, 12pl Atle Bang.
O-15: 1pl og Norgesmester Tore Hilde, 2pl Odd-Erik Kanth-Lundem, 3pl Anders Minde Dørum,
4pl Johann Fonn Lie, Hilde B.Johansen Ertnes, 13pl Rune Dyran, 16pl Kenneth Edstrøm,:
17pl Atle Bang.
O-27: 1pl og Norgesmester Odd-Erik Kanth-Lundem, 2pl Ole-Petter Sæther, 3pl Leif
Rasmussen, 4pl Are Kvisberglien, 5pl Kai Bråthen, 6pl Johann Fonn Lie, 8pl Ole-Bjørn
Tjugen, 11pl Harald Ekkjestøl, 13pl Anders Minde Dørum, 15pl Kjell Vidar Hanssen,
16pl Imre Strandlie, 21pl Jan Sofus Saxegaard, 22pl Rune Dyran, 28pl Bjørnar Jensen,
29pl Kai Nagel.
O-35: 2pl Rune Dyran, 3pl Odd-Erik Kanth-Lundem, 4pl Are Kvisberglien, 5pl Ole-Petter Sæther
7pl Jan Sofus Saxegaard, 9pl Ole-Bjørn Tjugen, 12pl Imre Strandlie, 15pl Johan Fonn Lie.

ØMBK har i 2012 erobret 6 NM-titler av i alt 11 klasser, over halvparten av mulige titler!
Resultater i VM i Dessau 2012 for ØMBKs førere:

Hydroklassene:
H-3,5 Junior: Ingen
H-3,5: 21pl Harald Ekkjestøl
H-7,5: 21pl Harald Ekkjestøl
H-15: Ingen
H-27: Ingen
Offshoreklassene:
O-3,5 Junior: 7pl Kenneth Edstrøm
O-7,5 Junior: 1pl og verdensmester: Anders Minde Dørum! 12pl Kenneth Edstrøm
O-3,5: Ingen
O-7,5: 3pl Odd-Erik Kanth-Lundem
O-15: 7pl Odd-Erik Kanth-Lundem, 36pl Hilde B.Johansen Ertnes
O-27: 7pl Imre Strandli, 13pl Kai Bråthen
O-35: 2pl Odd-Erik Kanth-Lundem, 5pl Ole-Bjørn Tjugen
Vi gratulerer nok en gang Anders Minde Dørum, regjerende verdensmester i O-7,5!

Ole-Bjørn Tjugen,
sekretær.

