Verksamhetsberättelse AntiGravity League (AGL)
Årsmöte 2011.
Föreningen har, sedan bildandet oktober 2008, bedrivit verksamheten med samma
individer i styrelsen,
Ordf Kaj Skäre
Sekr Pelle Gustavsson
Kassör Stefan Olovsjö
Medlemmar 2009-2010
10st
Medlemmar 2011
14st varav 7 gästmedlemmar.
Det har genomförts 2 protokollförda styrelsemöten, samt fortlöpande hantering av
klubbadministration.
Avtal har upprättats mellan Brattforshedens flygklubb och AGL för att bedriva
modellflyg på Brattforshedens flygplats som en verksamhet under Brattforshedens
flygklubbs ansvarsområde på platsen.
Klubben har ansökt om, och blivit beviljade, medlemskap i Sveriges
modellflygförbund samt Riksidrottsförbundet.
En tidigare medlem i klubben och den nuvarande styrelsen har skapat en webdomän samt tillverkat och administrerat en hemsida i föreningens namn med
fortlöpande uppdateringar gällande klubbens verksamhet.
Klubbens arrangerade verksamhet har bestått av tävlingsverksamhet och sportflyg.
2009 arrangerade klubben på Brattforsheden under kristihimmelfärdshelgen två
nationella tävlingar i SverigeCupen Termik i klassen F3B mom A (termik) samt mom
C (speed). Deltagarantalet var 24 samt 12 personer. Samtidigt genomfördes ett
seminarium med avsikt att sprida spetskunskap inom modellsegelflyg.
Arrangemanget uppmärksammades i länstidningen NWT.
2010 instiftades AGL Masters som klubbtävling för termiksegelflyg. 3 deltävlingar
genomfördes på Brattforsheden med ett ringa antal deltagare.
Hösten 2010 påbörjades inomhusflygverksamhet i Ferlinhallen, Filipstad och fortsatte
fram till mars 2011. Två timmar varannan söndagsmorgon har flera medlemmar
samlats för att trotsa naturlagarna med sina depron-skapelser. Gäster från Karlstad,
Ludvika och Säter har också deltagit.
AGL Masters fortsatte under 2011 som klubbtävling. Tre tävlingar planerades, två
kunde genomföras men den sista tävlingen fick ställas in pga otjänligt väder.
Medlemmar i AGL har fram till denna verksamhetsberättelse deltagit i ett flertal
nationella och internationella tävlingar i klass F3B.
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Skolflygverksamhet med nya klubbmedlemmar genomförs fortlöpande på
Brattforshedens flygplats.

