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Efter lidt søgen fandt vi stedet herovre. Vi kontaktede SEPE og aftalte at skulle oprette
en klub for at kunne benytte stedet fast. Klubben blev oprettet og godkendt som en
folkeoplysende forening i Esbjerg Kommune.
Herefter gik opgaven ud på at få flyvepladsen godkendt efter Modelflyvning Danmarks
krav. Peter Skotte kom til Esbjerg og så på pladsen. Herefter blev pladsen godkendt til EL
op til 7kg. Vi besluttede dengang ikke at søge om godkendelse til hverken stormodel eller
støj. Støj giver en del arbejde og stormodel var ikke en mulighed på grund af manglende
kontrollant. Vi har ikke undersøgt yderligere om det overhovedet er en mulighed.
Klubben kommer rigtig i gang den 1. november, hvor vi går offentligt ud med reklame
omkring klubben og begynder at give informationer omkring klubben ud.
Eftersom klubben er startet op af piloter der hovedsageligt flyver multirotor, var noget af det
første vi ønskede gates og flag til flyvningen. Jeg arbejdede i min tid som klubløs på flag
og gates og dem har jeg nu stillet til rådighed for klubben således at de kan benyttes af
medlemmerne.
Men indtil for kort tid siden var det bundet til jeg var til stede på pladsen når de skulle
bruges fordi jeg havde dem derhjemme. Derfor besluttede vi tidligt at der skulle være en
løsning på dette. Samtidig fik vi lov af SEPE at benytte strøm på pladsen. Det er kraft stik
der sidder i masterne og vi skulle derfor have en konverter. Denne ønskede vi også lå ved
pladsen.
Løsningen skulle derfor enten være en kasse vi kunne have stående med lås på eller et
klubhus. Vi har talt med SGI og fået lov at benytte vognen på pladsen sammen med SGI.
Vi kan derfor ikke fast installere noget derinde. Samtidig er bunden så rådden at det er et
spørgsmål om tid før den ikke kan mere. Alligevel er vi selvsagt glade for at kunne gå i læ,
hvis det skulle give en byge.
Et hus var ikke en mulighed rent økonomisk så vi valgte at lave en kasse. Denne er nu
blevet sat op.
Til kassen søgte vi tilskud ved Hobbyudvalget til udvikling af klubben og fik tilskuddet. Det
har derfor været en meget minimal omkostning for klubben at få kassen. Alligevel har vi nu
fået mange muligheder for at have nogle ting ved pladsen.
Fra min egen lille andedam kan jeg sige at der i maj (kristi himmelfartsferien) bliver afholdt
den første afdeling af DM i droneræs. Denne afdeling bliver også kvalificerende for pladsen
til DN i Hawaii. Jeg håber at i vil hjælpe med at støtte op om arrangementet og glæder mig
til at afholde det. SEPE har været meget hjælpsomme omkring dette.
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