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Klubbmøte ute på plassen tirsdag 4. september
Første klubbmøte i høst-sesongen blir ute på flpllssenn i flr og drikker klfe slmmen og rundt
19:00 tiden vil klubbleder informere om siste nlttn Regn med folk på pllssen frl 17:00 tidenn i
hlr grill og kokepllte om du vil tl middlgen der uten Husk blre å tl med din egen mltn
Program for møtet:
1. INFORMASJON FRA STYRET
- Dugnld
-Mlle contliner
-Beise plltng
- Klubben er tildelt NM F3A 2019
- Annet
2. FRI FLYGING
- Fllpllssen er blitt grønn igjen og fn å fl pån Tl
med deg et fl og prøv selv på klubbmøten
3. OPPFLYGING TIL A-BEVIS
- Mlngler du A-beviset er våre instruktører kllre
til utekslmineringn De nødvendige plpirene
ligger i klubbhusetn

VELLYKKET HØSTSTEVNE 25. AUGUST
På årets høsttref møtte i underklnt 20 flgere og
når mlnge hlr med seg fere modeller, ble hele
depotet rlskt fllt opp n Ørjln er primus motor for
lrrlngementet og hldde hlndlet inn Wiener pølser
og diverse som bidrog til å llge god stemningn
Ørjln hldde også kjøpt inn premier til blnln en enkel
llnding-oppglve underveis men denne ble droppet
til fordel for fri flgingn
Også i år tok Knut mlnge bilder og vil skrive et
referlt som sendes til blldet Modellfl Informlsjonn

4. STØYMÅLING
- Stølmåleren er kllr til brukn Mål flet ditt du
også slik lt du kln merke modellen med det
fotte klistremerke «SStølkrlv bestått».n
el møtt på stripl tirsdlg .n september

VÆRSTASJON OG YR PÅ HJEMMESIDEN
isste du lt det fnnes en egen side på klubbens
hjemmeside som gir en fott oversikt over været på
flpllssenn Gåå inn på Vingtor.org og fltt og hold
musepekeren over menlpunktet «SFlyplassen».n Flltt
så og klikk på menlpunktet «SVæret på stripa».n Dl
kommer du til en fn oversikt over vær og vindn
Nltt er også lt hjemmesiden hlr blitt en sikker siden
Korrekt ldresse er nå https://vingtor.org/

Ørjan står bak og fyr. Roy klargjør sin ducted fan modell (EDF).

SALG AV VINGTOR-EFFEKTER
Priser:
Jakke:
T-skjorte:
Sitteundeeraag:
Fuaa pakke:

Kr. 750,Kr. 150,Kr. 100,Kr. 1000,-

Vingtor merke

Kr. 10,-

Send en SMS ti Tore på 918 98 399 så tar vi efeetene med
på møte ti trsdag.

