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Vingtor RC Clubs virksomhet har som formål å utøve modellflging som idret organisert i Norges 
Idretsforbund (NIF) samt å fremme modellfl sporten på det lokale plan i Oslo Idretskrets.

Klubbens stlre har i perioden fra forrige årsmøte beståt av følgende medlemmer:

Leder/Opplærings leder: Jens Kristian Lindland
Nestleder: Rol Johansen
Stlremedlem/HMS-leder: Knut Bråten
Stlremedlem: Sigurd Abrahamsen
Stlremedlem/Ungdomsrepresentant: Kristofer Rosmo
Stlremedlem/Sekretær: Tore Jemtegaard
Varamedlem/Kasserer/Anleggsoppmann: Espen Kvien

Revisjon: Kjell Aanvik og Thore Nllund
Valgkomité: Kal Krogstadmo og Geir Flesche

Det er i 2017 avholdt seks stlremøter og ti klubbmøter. Et av disse var 60 års markering av klubben.

Det ble enkelte endringer i arbeidsoppgavene for stlret eter oppstarten i 2017. Jens Kristian Lindland
ble forespurt og tok på seg oppgaven som ansvarlig for skoling og opplæring. Knut Bråten ble 
forespurt og tok på seg oppgaven som HMS-leder i klubben.

Luftsportstnget og sess onsøtter i LLe
Følgende medlemmer fra stlret representerte klubben på Lufsportstinget og seksjonsmøter i NLF 
regi: Tore Jemtegaard, Espen Kvien og Jens Kristian Lindland.

På årets lufsportsting ble Tore Jemtegaard tildelt NLFs gullnål av president Rolf Liland. Dete for sin 
innsats som Vingtors ildsjel gjennom mange år.

Medleøsutvisling 2017t
Dessverre har klubben opplevet en del utmeldinger i starten av året. Men samtidig er det kommet til 
fem nle medlemmer. Totalt set har det vært en liten nedgang i medlemsmassen.

elyplassanlegget
Gjennom våren og sommeren ble det gjennomført fere dugnader på Vingtors flplass. Sikkerhetsnet 
ble fltet og strammet opp. Feltet foran terrassen ble opparbeidet og sådd til. Feltet brukes i dag til 
klargjøring av flene før avgang og landing.

Handikaprampe opp til terrassen ble ferdigstilt og terrassens langside foran klubbhuset ble også retet
opp.
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Gammel redskapsbod ble fernet og det ble gjort klar for nl container ved at det ble sat ut Leca 
blokker på singel. Dessverre er leveranse av nl containeren forsinket.

Før container ankommer, har vi fåt tilbud om at gressklippere og annet utstlr kan mellomlagres i 
låven til grunneieren.

Stlret ønsker spesielt å takke flplass-oppmann Espen Kvien for god jobb med vedlikehold av 
anlegget. Ugresset er holdt nede og flstripa er ivaretat og har hat en høl standard gjennom året.

Forholdet til naboer har vært godt og holdt i en god tone. Stlret har ikke motat klager fra verken 
grunneier eller naboer i året som har gåt. Det er viktig at medlemmene fortseter å følge og forholde 
seg til flplassreglementet, åpningstider og de stølrutiner som er vedtat.

I våres overleverte stlret terminlisten for året til grunneier og naboer og på den måten varslet om 
kommende stevner. Det var en god tone når vi snakket med naboene.

Takk til alle medlemmer som har bidrat med klipping av stripa og en gjort en kjempeinnsats på 
dugnadene i år!

Klubbefester
Det er solgt noe jakker og T-skjorter i løpet av 2017, men det er fremdeles godt med varer igjen på 
lager. Nlt opplag av klubbmerker med Vingtorlogo ble trlkket opp i beglnnelsen av året.

Idretslige prestas oner
Medlemmer av Vingtor RC Club har deltat aktivt i ulike konkurranser og arrangementer gjennom året
med følgende resultater:

e3A (Kunstflyging eAI)
Henning Jorkjend: 3. plass Vingtorcup, 3. plass Mjøs-cup, 3. plass NM (Kolbu), 3. plass Trollcup (Tlnset), 3. plass i fnale på 

Nordisk mesterskap i Danmark og 28 plass i WM Argentina. 3. plass plassen i Trollhätan F3A og 2. plass i
Gränscupen

Audun Thinn: 6. plass Vingtorcup, 6. plass Mjøs-cup 8. plass NM (Kolbu), 9. plass Trollcup (Tlnset).

Tore Jemtegaard: 11. plass Vingtorcup, 7.plass Forus cup, 10. plass Mjøscup, 13. plass NM (Kolbu), 14. plass Trollcup 
(Tlnset).

e3A (Kunstflyging Lordic)
Espen Kvien: 3. plass Foruscup, 5. plass Vingtorcup, 6. plass Mjøs-cup, 6. plass NM (Kolbu). 3. plass i Trollhätan og 3. 

plass Gränscupen i Nordic

Odd Gunnar Morford: 9. plass NM (Kolbu). 9. Plass Troll-cup. 4. plass plassen i Gränscupen.

Jens Kristian Lindland: 5. plass Forus Cup, 7. plass Vingtor cup, 8. plass NM (Kolbu), 8. Plass Troll- cup.

e3A (Kunstflyging slasse Sport)
Jon Gunnar Wold: 1. Plass Vingtorcup 

Kristofer Arntzen: 2. plass Vingtorcup.

e4C (Ssala slasse eAI)
Ingolf Stefensen: 1 plass F4C Einar Hagerup Memorial på Jarlsberg. 3 plass F4C Lt.Dons Skaladager på Maarud. 9 plass F4C

Scandinavian Baltic Scale Masters i Helsingborg. 1 plass F4C lagkonkurranse Nordisk i Helsingborg. 3 
plass F4C NM på Evje.

Doøøerastvitet
Espen Kvien: FAI F3A dommer i utlandet, 3 stevner. Trollhätan Aerocup, Gränscupen (Karlstad) og Nordisk 

Mesterskap i Danmark.

Tore Jemtegaard og 

Henning Jorkjend: Dommer nasjonal klasse Nordic og Sport.

Jens Kristian Lindland: Gjennomførte opplæring som dommer i F3A under Troll-cup og dømte under stevne på Tlnset. 

Andre stevner
Flere av klubbens medlemmer har deltat på andre stevner og tref som Fagernes Fllshow, Jetpower 
Flresdal, Sarpsborg modellflshow og lignende.
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Klubben har arrangert ftlgende stevner i ltpet av 2017t:
1. Acrotrening. Godt oppmøte over 2 dager. 
2. Vingtor Cup. Samlet 20 deltakere. Stevnet gikk over 2 dager.
3. Skalatref ble arrangert med 8 piloter fremmøt.
4. Høstref. Bra oppmøte og trefet hadde et innslag med landing og limbo konkurranse. 

Tilbakemeldinger tilsier at det var velllkket med noe innslag av enkle oppgaver med 
premiering.

5. «Tore Paulsen Memorial Patern tref» på Jarlsberg Fllplass. Stevnet samlet 12 deltagere.
Obligatoriss øodellfygebevis
Obligatorisk modellflgebevis ble innført 1/1-2017 og betlr at alle som skal benlte klubbens flplass 
må nå inneha A-bevis eller hølere. Det er avholdt fere dager med eksaminasjon på plassen og det er 
et bra antall medlemmer som har fldd opp til A-beviset.

Det blir anledning til fere opp-flginger og teorikurs i 2018.

Ssoling av nye piloter
I forbindelse med opp-flging til A-bevis har Vingtors instruktører ståt for opplæring av fere nle 
piloter. Klubben har også vært delaktig i modellflskolen som ble arrangert i forbindelse med 
Lufsportsuka på Starmoen. Stor takk til primus motor Rol Peter Johansen!

Klubbøtter
Klubben har gjennomført ni medlemsmøter fra februar til desember 2017. Møtene holdes på Nordre 
Skølen hovedgård og på Vingtors flplass og inneholder gjerne en faglig seanse samt informasjon fra 
stlret. Stlret seter opp agendaen for møtene i forkant og medlemmene varsles gjennom 
Vingformasjon som publiseres via e-post, på hjemmesiden og Facebook.

Det ble gjort en del mer stas på klubbmøte den 3. oktober. På denne datoen fllte klubben hele 60 år. 
Stor bløtkake var bestilt og det ble utstilling og et tilbakeblikk på klubbens historie.

Øsonoøi:
Årsmøtet vedtok drifsbudsjet for 2017. Her ble inntektssiden sat til kr. 73 500,- og utgifssiden til kr. 
75600,-. Resultatregnskapet for 2017 viser derimot følgende:

Inntekter kr. 72637,-
Kostnader kr. 96277,-
Resultat kr. -23640,-

Det ble i løpet av 2017 gjort en del investeringer i klubbens anlegg utenfor budsjet. Noe på grunn av 
nlanskafelser mens annet var grunnet behov for vedlikehold/reparasjoner gjennom sesongen.

Den gamle klipperens aggregat ble i april reparert for nær kr. 7.000,-. Senere ble det samme 
aggregatet ødelagt av en gjenglemt jernbølle liggende i gresset. Det ble dermed investert i nl klipper 
til kr 5.000,- (Et kupp! Nesten ikke brukt med en nlpris på 28.000). Gjødsling, for å få en tlkkere og 
bedre stripe, ble også utørt med en kostnad på kr. 3.600,-. Andre utgifer utenfor budsjet gikk til 
jubileumsfeiringen samt kjøp av gassovn og gass.

Ved inngangen til 2017 opplevde klubben et frafall av medlemmer som medførte rundt kr. 6.000,- 
mindre i medlemskontingent.

Eter stlrets oppfatning viser det fremlagte resultatregnskap og balanse for drifsåret 2017 et 
retvisende bilde av klubbens virksomhet.

Oslo den 17. januar 2018
Jens Kristian Lindland, leder
Sign.
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