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Medlemstall
Stjørdal Hang- og Paragliderklubb hadde per 1.1.2013  54 medlemmer. 4 damer og 50 menn. Dette er 
en nedgang på 3 medlemmer siden i fjor, til tross for bra kursdeltakelse. Dette er en negativ trend, som 
vi må forsøke å snu. Av de 54 medlemmene er det 42 med lisens.
Klubbvirksomhet
Stjørdal Hang- og Paragliderklubb har i løpet av 2012 gjennomført ett årsmøte, ett julebord, ett 
medlemsmøte og 7 styremøter. I tillegg til dette hadde vi Werner Johannessen på besøk, som holdt 
foredrag om meteorologi for oss, sammen med medlemmer fra våre naboklubber.
Vi har, tradisjonen tro, også gjennomført nødskjermpakkedag, vårslepp og fårikålfest.

Det  er registrert 732 turer fra Forbord i 2012. Dette er mer enn en dobling i forhold til i fjor, og det 
nest beste året i Forbords flyhistorie. Bare såvidt slått av 2007. I Meråker har det vært fløyet 111 
turer, som også er en pen økning fra 2011’s 71 turer . 
Mye av denne positive økningen må tilskrives årets kurs med 7 deltakere, og deres store aktivitet 
etter kurset.

Det ble gjennomført en klubbtur til Vågå under Milslukern , med bra deltakelse, og det ble planlagt 
tur til Åre i høst, men den blåste dessverre bort.
6 medlemmer har deltatt på sikkerhetskurs.

Det ble innrapportert 3 hendelser i 2012

Det er i 2012 montert nytt låsesystem på klubbhuset.
Vi har inngått avtale med ny grunneier for landingsjordet, for 10 nye år, og vi har fått på plass 
godkjenning for bruk av snøscooter til kursvirksomhet på Forbord, gjeldende i 5 år.

Økonomi
Regnskapet er revidert og godkjent

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)


