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Forslag: 
Jeg ønsker med dette å be om at årsmøtet vurderer hvorvidt det bør legges til rette for 
helårsstripe på Svartorkjerr.  
 
Det er uomtvistelig at gresset var dårlig på våren (og sommeren) 2013. Jeg kan derimot ikke 
se at dette er en direkte konsekvens av at stripa ble frest vinteren 12/13. 
Det viser seg at en rekke idrettsanlegg i Grenland sleit med dårlig gress i fjor, herunder de 
fleste fotballbanene og Grenland Golfklubb slet (i tillegg til dårlig økonomi) også med gresset 
på sin bane. 
 
Jeg frykter at vi blir avspist med en "halvårshobby" dersom vintrene utvikler seg slik denne 
hittil har gjort; det er ikke mulig å fly på Stokkevannet og Svartorkjerr er stengt for bruk. 
 
For å unngå at det skal medføre betydelig merarbeid for styret eller andre nøkkelpersoner kan 
det foreslås at det er de aktive brukerne som selv er ansvarlig for å holde anlegget åpent for 
egen bruk. Dersom man skal bruke stripa, så får man eventuelt måke eller frese selv. 
 
I år har det vært nedlagt forbud mot å brøyte eller frese stripa, og vi som har brukt det i vinter 
har kun laget en liten "helipad" vi flyr fra. Vi har rett og slett ikke fått lov til å måke noe mer 
selv. 
 
Det er ingen grunn til at det skal være mindre aktivitet om vinteren, snarere tvert i mot. 
Vinterstengt stripe vil i tillegg til å være uheldig i forhold til rekruttering, også være 
demotiverende for de (allerede få) medlemmene som ønsker å ha modellfly og helikopter som 
helårshobby. 
 
Personlig mener jeg at det allerede er alt for lite bruk av det flotte anlegget vi har, og jeg 
syntes det er synd hvis det er de "inaktive medlemmene" som skal bestemme hvordan 
anlegget skal brukes. 
 
Mvh 
Kjetil Bjørntvedt 

 

Styrets innsilling til forslag: 
Styret innstiller på at vi tar avstemning om stripa kan brøytes av medlemmene. 
 

 


