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Velkommen til julemøte tirsdag 4. desember
Julen nærmer seg og til tirsdag holder Vingtors sitt tradisjonelle julemøte. Møtelokalet er pyntet
med juletre og duker og det blir servering av Vingtor pølser i lompe mm. Og hvem kan besmykke seg med VM tittel denne gang? Dette blir avgjort under årets VM i papirfly.
Vi møtes i lokalene til Nordre Skøyen hovedgård kl. 19:00.
I denne Vingformasjonen finner du også innkalling til klubbens årsmøte som avholdes i
februar neste år. Les mer om dette under.
Program for julemøtet:
1. INFORMASJON FRA STYRET
- Status flyplassen
- Fra styremøte 28. nov.
- Annet

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2019

2. VINGTORPØLSER MED TILBEHØR
- Den største kjelen med vann varmes opp og
kjempegode wiener pølser trekkes etter alle
kunstens regler. Drikke settes frem.

Årsmøtet er det møtet i året hvor alle
medlemmer har mulighet til å påvirke
klubbens drift. Har du gode ideer eller forslag
til forbedringer, er årsmøte det rette stedet å
legge saken frem.

3. VM PAPIRFLY VARIGHET 2018
- I 2017 var det Kåre Teppen som gikk seirende
av med VM-tittelen. I to av tre omganger sikret
han seieren og fløy sitt papirfly hele 5,0
sekunder. Hvem blir V-mester i år?
Vel møtt julemøte tirsdag 4. desember

Styret ønsker alle medlemmer en
god jul og et godt nytt flyår!
PLASS SJEFEN TAKKER GRESSKLIPPERNE
Vår eminente flyplass sjef og kasserer Espen Kvien
ønsker å takke alle som klippet gresset denne
sesongen. Selv om det har vært tørt, behøver stripa
godt stell gjennom sommeren. Datablomst til alle :)
PØLSESAMLING PÅ PLASSEN 22/12
Det var kaldt men veldig koselig i fjor. En del klubbmedlemmer møttes bitte lille julaften for litt flyging
samt trekking av pølser, samt ønske hverandre en god
jul. Ønskes gjentatt. Mer annonsering senere.
LUFTSPORTSUKA 2019
Tom D. Brien: Da er Luftsportsuka 2019
bestemt av styret og vi kan nå gledelig gå ut
med dato og sted. LSU19 blir på Starmoen 1518 August 2019. Gleder oss vilt 🤪

5. FEBRUAR 2018 kl. 1900

Første møte over nyttår vil være
klubbens årsmøte tirsdag 5. februar.

Har du ønske om å være med i styret? Ta i så
fall kontakt med valgkomiteen ved Kay
Krogstadmo, tel. 918 56 883.
• Frist for innlevering av saker er satt til
14. januar 2019.
• Alle sakspapirer sendes medlemmene uke
4/2019.

MODELLER SOM PASSER FOR ALLE

Roy Nylander: Hobbyen vår byr på mange utfordringer,
store som små. Det finnes modeller som passer for
alle, og dimensjonene kan variere ganske så mye 
SALG AV VINGTOR-EFFEKTER
Priser:
Jakke:
T-skjorte:
Sitteunderlag:
Full pakke:

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

Vingtor merke

Kr. 10,-

Send en SMS til Tore på 918 98 399 så tar vi effektene med på møte til
tirsdag.

