
                                                                     
 

Årsberetning 2022 MFK Vingen 
 

Styret har i 2022 bestått av; 
 
John Gunnar Myre – formann/kasserer 
Olav Heimdal – nestformann 
Geir Kastmo – sekretær 
Geir Strømstad - kasserer 
Per Ivar Nystog – styremedlem 
Charles Wilhelmsen – styremedlem 
 
Møter 
I 2022 har det ikke vært møter i form av samlinger. Saker som styret har hatt behov for å drøfte har blitt drøftet via mail eller 
tlf. 
 
Medlemmer 
Pr 31.12.22 var det 76 betalende medlemmer i klubben.  
 
Virksomheten 
I 2022 så ble klubben 50år. Oppstarten til Vingen var 18/2-72. Dette ble feiret ved at vi arrangerte et treff på Flittig 23-25 
September. Da hadde vi blant annet limboflyging, jet oppvisning fra Hammerstad og ellers fri flyging hele helgen. Mange 
kom innom og mange overnattet. 
Det har vært flere treff ellers også med overnatting i helger, nye medlemmer har kommet til og det har vært fly i lufta omtrent 
alle helger med tilhørende bål og pølsegrilling. 
 
Traktor har blitt fikset på slik at hydraulikk nå er i orden. Den har vært uvurderlig til brøyting av stripa.  
 
Parkering sommerstripe ble også i år enda mer utvidet, Per Ivar og Vetle fikk lånt graver og sto for gravejobb. 
Ny utedo er satt på plass og må ferdigstilles innvendig. 
Vingen har hatt noen dugnader i løpet av året, Hogge ved, rep av traktor og huset ble malt. Står igjen noen vindskibord som 
må tas. 
 
En del T-skjorter med 50- års logo ble trykket opp. Charles fikk sponset 30 stk sorte T-skjorter med krave og Vingen-logo på 
fra Otera. Det ble solgt en del av disse også.  
Det har blitt solgt en del fly og flydeler som har blitt donert til klubben. Dette har gitt kjærkomne penger i klubbkassa. 
 
I 2022 har det ikke blitt avholdt stevner eller klubbmøter på Flittig. Indoor-aktivitet har det heller ikke vært denne sesongen. 
 
Seilflygerne arrangerte NM F3j i september. 8 deltakere, 4 fra Vingen.  
 
 
 
Flyplassene 
 
Flittig: Sommer- og vinterstripa må sies å være i god stand. Klubbhuset har stadig blitt ryddigere og forbedret. I vinter har vi 
prøvd å være på sommerstripa som en test. Da får vi sola i ryggen. Men det blir mye ekstra å brøyte. 
 
 
Vallermyrene: Har fungert som det pleier. Er veldrevet som alltid. 
 


