April 2016

Vingtor RC Club innfører krav om flyferdighetsbevis
Vingtor RC Club har som mål å innføre krav om flyferdighetsbevis for bruk av sin flyplass i Kråkstad fra 1.
januar 2017. Kravet om ferdighetsbevis gjelder alle som benytter modeller fra 2 kg og over.
Fra 2017 vil kravet bli beskrevet i Vingtors flyplassreglement. Her vil det henvises til Modellflyseksjonens
modellflyhåndbok samt tilhørende hefter med beskrivelse av de forskjellige ferdighetsbevisene. A-bevis
kreves for modeller mellom 2 og 12 kg. Over 12 kg gjelder B-bevis. For modeller under 2 kg kreves inget
bevis men klubben oppfordrer likevel alle til å gjennomføre opplæringen og avlegge prøven til A-beviset.
Gjennomføringen
Gjennomføring av opplæring og uteksaminering er tenkt slik: Liste over instruktører med kontakt info er
satt opp på hjemmesiden og på oppslagstavle. Hvert medlem som ønsker opplæring eller avlegge
prøven, avtaler selv med en av instruktørene på listen.
I ukene fremover og gjennom sommeren, vil det være mange gode anledninger til å få gjennomført
opplæring og avlegge A-bevis prøven. Lørdag vil bli en fast dag for dette formålet. Men husk at det må
avtales tid med en av instruktørene i forkant.
I forbindelse med sommerens tre ute-møter, vil det legges opp til at medlemmer kan gå opp til prøven,
eventuelt ha en gjennomgang av teorien på forhånd.
Liste over instruktører
• Jens Kristian Lindland, 93481825, jens-kristian.lindland@stortinget.no
• Tor Andreassen, 41574273, mrpompoi@gmail.com
• Abrahamsen Sigurd, 90725608, sigurdma@online.no
• Roy Johansen, 95155595, roypjoh@online.no
• Kay Sindre Krogstadmo, 91856883, kay.krogstadmo@bring.com
• Espen Kvien, 48358116, espen.kvien61@gmail.com
• Magnus Kjerstad, 91533387, magnus@sofiemyr.no
• Tore Jemtegaard, 91898399 , tore@jemtegaard.net
Pensum
Pensum for opplæring og eksaminasjon skal til en hver tid omfatte gjeldende revisjon av følgende
dokumenter:
a) Modellflyhåndboken vedlegg B og D (for tiden revisjon 1.2 fra 01.05.2015).
b) Vingtors flyplassreglement (for tiden revisjon Juni 2015).
Hilsen
Styret i Vingtor
v/Jens Kristian Lindland

