I 1970 og -71 var vi en lille gruppe der legede med fjernstyrede modelfly på den gamle flyveplads,
hvor Cimber Air før holdt til inden den nuværende lufthavn blev etableret. På et tidspunkt
besluttede vi at det skulle organiseres, så det blev i februar 1972 til en stiftende generalforsamling
på biblioteket med bestyrelse og vedtægter. Klubbens første formand blev Viggo Jørgensen som
stadig besøger klubben i ny og næ. Vi er flere der har fået døtre og sønner med i klubben, og i dag
er 3. generation på vej til at blive modelflyvere.
Klubben har flyttet flyveplads en del gange, men har i mange år været tilbage på det oprindelige
område. Klublokalet har været først på Elholm og dernæst på Stensgård. De er desværre blevet
jævnet med jorden og i de sidste år har vi haft et lokale på Bakkensbro Skole i Ullerup.
Sønderborg Modelflyveklub var i mange år kendt i hele landet og Nordtyskland for de gode
publikumsstævner hvor flere hundrede kom og så luftakrobatik over vores flyveplads. Selv om det
dengang var ret primitivt var det altid en stor succes.
Klubben har altid haft en del medlemmer der gik særlig højt op i vores hobby. Der har altid været
flere der drev det på så højt et plan, at de deltog, ikke bare i DM, men også både ved EM og VM
hvor de fik gode placeringer og gav klubben stor hæder.
I 1987 fik vi et bygget et klubhus på 88 m2 med opholdsrum og garage samt 2 toiletter med
kommunens hjælp. Der blev gravet tanke ned til vand og toiletter og lavet 24volt belysning der
fungerede fint i mange år. I 2002 skulle kommunen bruge stedet til industri og vi måtte flytte til
vores nuværende placering hvor vi så blev tilkoblet både el, vand og kloak som var en stor luksus.
Klubben består i dag af 48 medlemmer der nyder godt af klubbens faciliteter og gode beliggenhed.
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