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Medlemstall
Stjørdal Hang- og Paragliderklubb hadde 57 medlemmer 1.1.2012. Dette er en nedgang på 5 
medlemmer siden i fjor.
Klubbvirksomhet
Stjørdal Hang- og Paragliderklubb har i løpet av 2011 gjennomført ett årsmøte, nødskjermpakking, 
vårslepp og fårikålfest. Julebord blir arrangert til helgen.
Det var planlagt og forberedt for norgescup-runde i HG, men dette måtte desverre avlyses pga været.
Det var også planlagt en demodag for PG i høst, som også måtte avlyses pga været.
Kristian Reiten stillte som vår representant på luftsportstinget.
Vi har gjennomført en dugnad på bygging av ny veranda på klubbhuset.
Det er bygd og montert ny værstasjon på Forbordsfjellet.
Det er framforhandlet nye luftromsbokser med Avinor, både for Forbord og Meråker.
Leieavtalen med Statskog for startområdet på Forbordsfjellet er fornyet.

Det  er registrert 316 turer fra Forbord i 2011. Dette er en nedgang på nesten 50% på to år. En del av 
dette kan nok tilskrives at det ikke har vært arrangert noe kurs  i 2011, og en del må vel  skyldes på 
værforholdene. I Meråker har det vært en økning til 72 turer i 2011, mot 41 i 2010 og 51 i 2009. 
11 medlemmer har i 2011 flydd i utlandet.

Det ble gjennomført en klubbtur til Vågå under Milslukern og en klubbtur til Åre i høst, som 
dessverre blåste bort. Til sammen var det 14 deltakere på de to turene.

Den årlige varetellinga hos “onkel Robert”, som etter hvert har blitt en tradisjon og en kjær 
inntektskilde, utgår. Dette pga at butikken har skiftet eier, og at hun har funnet nye, lokale hjelpere.

Ingen hendelser ble rapportert inn i 2011.

Økonomi
Regnskapet er revidert og godkjent, med et underskudd på ca 14000,-

Utstyr i klubbens eie
Klubbhus med tilhørende inventar
PG:
7 stk. I tillegg kommer tilhørende seletøy samt hjelmer.
Tandem m/2 seletøy.
HG:
2 stk, ingen seletøy.
I Tillegg:
2 Værstasjoner
2 stk flyradioer (til kontakt med Værnes tårn)


