Dalmåsarna året 2014.
Året inleddes med vår årliga DM goes Sälen, som likt till seden hör, levererade 4 flygbara dagar av 4
möjliga.
Lite träd landningar och många skratt och flera härliga flyg i goda vänners lag.
På utbildningssidan har vi fått in lite nya P2or i organisationen, grattis Niklas och Lars. Nya piloter
fyller på leden underifrån, det borgar för en stabil tillväxt i klubben.
Motorsidan fortsätter att vara stark och mest flygs det kring Falun med omnejd som även huserade
en lyckad PM guidning ledd av Patrik R. Hoppas att vi får se fler av dessa framöver.
Pylonerna finns fortfarande till förfogande att låna eller rigga upp på Tallhed.
Vi har landat lite i dom nya rollerna och konstellationerna på Tallhed och sammarbetet mellan OTF
och Dalmåsarna fungerar mycket bra.
Sommaren bjöd på lite blandat väder för oss på Tallhed med det har nog aldrig flugits så många
distanser från Tallhed som det gjordes i år, hoppas att detta är en trend och att det håller i sig till
kommande år.
Vändhjulet har använt flitigt i år vilket tar våra piloter upp till mellan 500-800 meter. Nya fasta
punkter för att fästa vändhjulet i fältets alla hörn har monterats.
Vi har även kört med payouten vid flera tillfällen när vinden har varit gynsam och den har gett os fina
höjder. Gesunda har fått upp nya informationsanslag för att öka säkerheten.
Några dalmåsar har gjort sina första SIV kurser över Siljan och några har toppat upp sig från tidigare
kurser.
Det har varit en hel del resande inom klubben, till Lööken, till Hammars, Åre, fjällen, och sen åkte en
stor klunga måsar ner till sydligaste Afrika för 14 dagars flygning där det sramllades ihop över 30
timmar i luften.
Vi är idag ca 65 medlemmar spridda över hela Sverige. Vårt beslut tidigare år att sänka medlems
avgiften till 200 kronor för att erbjuda medlemmar en bra och billig axess till vår sport har varit
gynsam. Även de billiga bogserkorten har gett oss ett bra tillskott i kassan. Vi har under alla mina år
som ordförande inte haft en sån bra och stabil ekonomi som vi har nu med nästan 70.000 i kassan för
investeringar och medlemsvård=). Bra jobbat Daniel B och alla ni andra i styrelsen. Ni har mitt fulla
förtroende.
Vi har flera olika investeringsförslag på bordet som tex: Vindmätare på hudfjället i Sälen, nyalinor,
kansken Abroll/vinch, låne utrustningar för unga/nya i sporten. Suventionerade kurser till
medlemmar , osv. Vi har under året tittat på flera olika varianter på vinchar till fältet men inte hittat
någon som känts rätt för oss. Vi forstätter leta.
För oss i styrelsen har det varit ett lugnt och behagligt år, vilket vi har behövt efter flera år med
förändringar och ständiga frågor att hantera, nu känns det som att vi äntligen fått kontroll på det
mesta och har ägnat vår tid åt att flyga istället för att ha möten de gånger vi ses!
Jag vill, samt på den övriga styrelsens vägnar tacka er medlemmar för 2014 och att vi ser fram emot
att representera er även under 2015. Det är en ära att sitta som ordförande i den här klubben.
Johan Eriksson , Ordf.

