2017 évi elnökségi beszámoló
A klubunk önálló egyesületként hatodik éve működik.
- Ebben az évben 70 regisztrált tagunk van. (Hffa 50 és Siresz 20)
- Ebben az évben ahogy az szokásos januárban és februárban szerveztük az idény kezdő
programjainkat,
tagjaink ez éves regisztrációját, eszközeik műszaki ellenőrzését és
vizsgáztatását.
- Személyre szólóan mindenki részesült a saját mentőrendszerének elméleti és gyakorlati
oktatásában. Tartottunk különböző előadásokat, mentőernyő, vészhelyzetek, repülés technika.
Idén is dolgoztunk a siklóernyős közösség érdekében.
- Alelnökünk dolgozik a starthely bizottságban (SVB).
- A klubunkban az idén is folyt az oktatás és a siklóernyőzés népszerűsítése, bemutató napok
keretében, vizsgázott klubtagjaink segítségével.
- Az alap és középfokú oktatás szemléletünkhöz híven ebben az évben is kis csoportokban
egyénre szabottan történt.
- Több alkalommal haladó oktatást és gyakorló napot tartottunk a pilótáink számára túráinkon,
amelyek rendben zajlottak baleseti esemény nélkül.
- Ebben az évben is voltak ismétlődő rendezvényeink amelyeket mi szerveztünk vagy
segítettünk a megrendezésében. Free Fly Party – díjkiosztó megszervezése.
A téli szezonban ismét megszerveztük a siklóernyős klubok közötti egy napos teremfoci
tornát a vándor kupáért. Csapatunk heti egy edzéssel készült a tornára.
- Az új honlapunk és facebook oldalunkat üzemeltettük, honlap modernizálását folytattuk,
ezzel jobban segítve az információk elérését mindenki számára.
- Aktív klubéletünk részeként szerveztünk tagjainknak egyéb programokat, mint gokart
verseny, kirándulás, szerveztünk farsangi repülős napot és kétnapos házi célra szálló versenyt.
- Versenyzőink (akik évről évre többen vannak) részt vettek a Szlovén Winter Cup és Serial
cup-on és a Magyar Nemzeti bajnokságon.
Ebben az évben klubvezetőnk Szabó József részt vett a 15. Fai Siklóernyős
Világbajnokságon, Monte Avenában a Magyar válogatott tagjaként.
A klubunk versenyzői egyre eredményesebb a versenyeken, több szép eredményt értek el.
- Az MKK klubok közti versenyében a 5. helyen végeztünk,
- A női verseny kategóriában Gyócsi Brigitta 4. helyen végzett az idén.
- Tandem kategóriában 3. Babucs Péter és 5. Szabó József lett.
- Az idén volt xc házi versenyünk, amivel a távrepülést ösztönöztük. Kalocsán célra szálló
versenyt szerveztünk klubnapok keretében. Ez jó gyakorlás is egyben.
- Jövőre még jobb helyezéseket szeretnénk elérni.
- A Griffsc ez évben is jól teljesítette a célkitűzéseit, a siklóernyős sport reklámozásával, a
repülés oktatásával és egyéb sport programjaival
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