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Hemställan till RCFF styrelse att anordna shootout NORR 2015  

 

ÖMFK är sedan 140101 ansluten till RCFF med dess medlemmar och ansöker 

härmed om nytt förtroende för att få anordna Shootout 2015 på Optands flygfält 

i samband med Östersundsträffen den 2-5 Juli 2015.  

 

Bakgrund:  

 

Ömfk har genomfört Östersundsträffen på Optands flygfält sedan 2006, träffen 

besöks årligen av 50-70 piloter från framförallt Jämtland, Västernorrland, 

Härjedalen, Skåne och Tröndelag i Norge. Träffen är känd för sina goda 

förutsättningar för modellflyg och avslappnade stämning. Landskampen 

genomförs årligen och är ett mycket uppskattat inslag under träffen då 

deltagande nationer gör upp om äran.  

 

Förutsättningar för att anordna flygträff på Optand är mycket bra då det finns 

både restaurang och flygmuseum inom radie 100m från depån. El, hangar för 

flygförvaring finns och även dusch och WC. Förläggningsmöjligheter finns på 

fältet och stora ytor för uppställning av husvagnar och tält. ÖMFK har ordnat 

mat och fika för träffens deltagare, den gemensamma middagen har beställts på 

restaurangen. ÖMFK har idag 15-20 aktiva och ytterligare ett 15 tal stödjande 

medlemmar som årligen bemannar och genomför träffen.  

 

Östersund skulle med sitt läge och sina förutsättningar vara en bra kandidat att 

anordna shootout NORR 2015. Det finns goda kommunikationer till Östersund 

med både bil, tåg och flyg. 

 

Ekonomi: 

Östersundsträffen är nästan självbärande vad gäller inkomster och utgifter 

utifrån nuvarande deltagarantal 50-70st , men behöver hyra en del utrustning för 

WC och hygien möjligheterna. Hyra av Bajamajor, Dusch/tvättcontainer, 

hyreskostnad inkl tömning ca 4000:-. Kostnader för annonsering i 

Hobbytidningar och dagspress ca 4000:-. Utbyggnad av tillfälligt elnät för 

camping, mobila elcentraler och skarvkabel 3 fas, kostnad ca 3000:-, hyra av 

logement på fältet från fallskärmsklubben för långväga gäster, kostnad 1500:-.  

Fälthyra 3500:-, total budget som behöver finansieras är 16000:-. 

 

Härmed hemställs om bidrag för att arrangera Shootout/Östersundsträffen 2015 

med kr 8000:-, resterande del täcks av deltagaravgifter samt överskott från 

servering mm. 

 

 Östersund dag som ovan  

 Kjell-Åke Skoog Ordförande ÖMFK  


