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VINGFORMASJON
Medlemsavis for Vingtor RC Club
Nr. 1 / 2020
Innkalling til årsmøte tirsdag 4. februar 2020
Du innkalles herved til Vingtor RC Club sitt årsmøte tirsdag 4. februar. Det er på årsmøte du kan være med å
påvirke klubbens drift, aktiviteter og retning. Det hele pleier å gå greit for seg. Rutine og gode
møteledere sørger for det. Modellflyprat og en kopp kaffe blir det helt sikkert plass til
også. Årsmøtet avholdes i lokalene til Nordre Skøyen Hovedgård fra kl. 19:00.
Program for møtet:
1. INFORMASJON FRA STYRET
- Nytt fra NLF
- Flyplassen/depot
- Diverse
2. ÅRSMØTE
1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, saksliste og
forretningsorden.
3. Velge dirigent og referent samt to medlemmer
til å underskrive protokollen.
4. Behandle idrettslagets årsmelding.
5. Behandle idrettslagets regnskap.
6. Behandle forslag og saker.
7. Fastsette medlemskontingent for året 2021.
8. Vedta idrettslagets budsjett.
9. Bestemme idrettslagets organisasjonsplan.
10. Foreta følgende valg:
a) Leder, nestleder, sekretær og kasserer.
b) Øvrige styremedlemmer og varamedlemmer.

STYRET BER DEG OM:
• å betale kontingenten for 2020. Vi ønsker veldig
mye å ha deg med videre i klubben.
• å sette Grasrotandelen i Norsk Tipping til Vingtor
RC Club. Du gjør dette enkelt ved å sende SMS
«Grasrotandelen 994040715» til 60000.
FLOTT ARTIKKEL I AKER AVIS GRORUDDALEN

3. LØST PRAT, KAFFE, KAKER
- Klubben stiller med kaffe og noe å bite i.
Vel møtt tirsdag 4. februar.
På de neste sidene følger saksdokumentene (Se også
filene vedlagt utsendelsen):
• Årsberetning
• Resultatregnskap 2019
• Forslag og saker
• Styrets forslag til medlemskontingent 2021
• Styrets forslag til budsjett 2020
• Styrets forslag til organisasjonsplan
• Valgkomiteens innstilling
• Styrets innstilling til neste års valgkomité

GODT NYTT
MODELLFLY ÅR

Journalister var før jul på hjemmebesøk hos
klubbens mangeårige medlem Tore Tandberg. De
tok bilder og intervjuet Tore vedrørende modellfly
hobbyen.
Tore forteller at han har hatt interesse for fly hele
livet, først og fremst veteranfly og gamle militære
fly. Han forteller om motorer og elektronikk og viser
frem sin store og fine flysamling og stiller de opp for
fotografering.
Etter saken kom på trykk, kunne Tore fortelle at folk
i nabolaget gjenkjente han og kom med fine
kommentarer til artikkelen.

4. ÅRSBERETNING FOR VINGTOR RC CLUB DRIFTSÅRET 2019
Vingtor RC Clubs virksomhet har som formål å utøve modellflyging som idrett organisert i Norges
Idrettsforbund (NIF) samt å fremme modellfly sporten på det lokale plan i Oslo Idrettskrets.
Klubbens styre har i perioden fra forrige årsmøte bestått av følgende medlemmer:
Leder/Opplærings leder:
Jens Kristian Lindland
Nestleder:
Kay Krogstadmo
Styremedlem/HMS-leder:
Tom Rismyr
Styremedlem:
Sigurd Abrahamsen
Styremedlem/Ungdomsrepresentant:
Kristoffer Arntzen
Styremedlem/Sekretær:
Tore Jemtegaard
Varamedlem/Kasserer/Anleggsoppmann: Espen Kvien
Revisjon:
Kjell Aanvik og Henning Jorkjend
Valgkomité:
Roy Nylander og Geir Flesche
Det er i 2019 avholdt fem styremøter og ni klubbmøter. På årets første styremøte ble det gjort en
gjennomgang av styrets arbeidsoppgaver.
NLF Luftsportsting og seksjonsmøter ble holdt på Clarion Hotel Air i Sandnes. Tore Jemtegaard og Jens
Kristian Lindland representerte Vingtor på møtet.
Medlemsutvikling 2019. Det kommet til nye medlemmer i Vingtor i 2019. Det er ca. samme antall
betalende medlemer som det var i 2018.
Flyplassanlegget. Gjennom våren og sommeren ble det gjennomført flere dugnader på Vingtor’s flyplass.
Det ble bygget tak mellom brakka og containeren. Terrassen ble rettet opp på langsiden av brakka. Grøften
for drenering ved veien ble sådd til med gressfrø. Sikkerhetsnettet ble rettet opp og noen stolper byttet ut.
Begge gressklipperne ble klargjort for sesongen og en del annet diverse vedlikehold ble gjennomført.
Værstasjon har fungert bra i 2019. Den har likevel blitt re-startet 2-3 ganger pga. problemer med
kommunikasjon med sky-tjenesten. Det er også foretatt endringer på vær-stasjonens grafikk slik at flystripen
vises på kompasset.
Containeren er rengjort og det ble ryddet innvendig. Den har også blitt rettet opp og hengsler og
lukkemekanisme ble fettet opp på høstdugnaden. Dører og lås fungerer veldig bra nå. Hengelåsen er også
byttet.
Ladestasjonen har fungert bra med batterier fra forrige sesong. Vindmøllen er foreløpig ikke montert. Det
er forslag om å oppgradere anlegget med nye paneler og enda to batterier. Dette for å øke kapasiteten.
Likeledes er det ønske om å anskaffe et nytt strømaggregat. Dagens aggregat har litt for liten kapasitet
spesielt under dugnader hvor aggregatet ikke leverer nok til de elektriske verktøy som ønskes benyttet. Det
er lagt inn midler til dette i budsjettet som forslag i 2020.
Gressklipperne har fungert veldig bra i 2019 sesongen. Et startbatteri er byttet på Rider klipperen.
Klargjøring av klipperne for vinterlagring ble gjennomført på høstdugnaden. Tilstand på gressklipperne
tilsier at vi kan regne med at levetiden kan være 5 år fremover i tid.
Styret ønsker spesielt å takke flyplass-oppmann Espen Kvien for god jobb med vedlikehold av anlegget. Takk
til alle medlemmer som har bidratt med klipping av stripa og alle som gjorde en kjempeinnsats på
dugnadene i år!
Forholdet til naboer har vært godt og holdt i en god tone. I våres overleverte styret terminlisten for til
grunneier og naboer og på den måten varslet vi om kommende arrangementer. Det er også utført et
oppdrag for Nils Anton vedrørende fotografering av gården med drone.
Høsten 2018 ble jordene rundt flyplassen drenert og det ble gravet en grøft over flystripa parallelt med
bilveien. Det er merkbart at dreneringen fungerer bra. Det er ikke like fuktig etter nedbørs periodene slik
det var i 2018 sesongen.
Vingtor arrangerte norgesmesterskapet i klasse F3A i tidsrommet 22-25 august 2019. I starten av året ble
det satt ned en egen komite med åtte medlemmer fra klubben. Disse var Henning Jorkjend (Stevneleder),
Espen Kvien, Jon Gunnar Wold, Audun Thinn, Andre Søhagen, Odd Gunnar Morfjord, Jens Kristian Lindland
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og Tore Jemtegaard. Gruppen hadde flere møter og jobbet godt med planleggingen. Klubben forespurte
tidlig Aurskog Høland Modellfly klubb om å leie deres flystripe til arrangementet noe de sa ja til.
Kommunens ordfører Roger Evjen åpnet NM'et på fredags morgen. Stevnet ble vellykket og forløp veldig bra
takket være den lokale modellfly klubben og arrangementgruppa som alle gjorde en fantastisk jobb. En
egen hjemmeside ble opprettet for stevnet her ble nyttig informasjon og resultater lagt ut fortløpende.
NM'et bidro med et godt overskudd inn i klubbkassa.
Lageret med klubbeffekter begynner å minke. Det er solgt jakker og T-skjorter samt en del sitteunderlag.
Også klistremerker er det solgt en del av. Pr. 31/12 2019 er beholdningen slik:
T-skjorter
M 7
L 8
XL 12
XXL 4

Jakker Sitteunderlag Klistremerker
1
15
Stor
60
1
Lite
44
1
Stor 60
17
0
Lite 60
6

Idrettslige prestasjoner. Medlemmer av Vingtor RC Club har deltatt aktivt i ulike konkurranser og
arrangementer gjennom året med følgende resultater:
KUNSTFLYGING
Klasse F3A FAI
• Henning Jorkjend: 2 plass Forus Cup 2. plass Vingtorcup, 3. plass Mjøs-cup, 3. plass NOM F3A (Finland), 3. plass
NM, 47. plass VM (Italia), 1 plass i Trollhättan.
• Audun Thinn: 9. plass Vingtorcup, 9. plass NM, 5. plass Trollcup (Tynset).
• Tore Jemtegaard: 11. plass Vingtorcup, 6. plass Forus Cup, 12. plass Mjøscup, 12. plass NM, 8. plass Trollcup, 6.
plass Tore Paulsen minnestevne.
Klasse F3A Nordic
• Espen Kvien: 5. plass Foruscup, 6. plass Vingtorcup, 5. plass Mjøs-cup, 6 plass NOM F3A (Finland) 8. plass NM, 1.
plass i Trollhättan.
• Odd Gunnar Morfjord: 3 plass Vingtor cup, 2 plass. Mjøs Cup(Kolbu), 5 plass NOM F3a (Finland) 4. plass NM.
• Jon Gunnar Wold: 9 plass NM F3A, 9 plass Tore Paulsen minnestevne.
• Jens Kristian Lindland: 1. plass Falcon Cup (Danmark), 4. plass Forus Cup, 5. plass Vingtor cup, 5 plass NM F3A.
Klasse F3A Sport
• Lars Kenneth Knutsen: 1. plass Vingtor cup, 1. plass NM F3A
SKALAMODELLER
Klasse F4C
• Ingolf Steffensen: 4. plass Skala Sør (Evje), 9. plass Scandinavian Baltic Scale Masters (Helsingborg).
Klasse F4H
• Geir Flesche: 3. plass NM 2019 (Sarpsborg), 1. plass Skala Sør (Evje).
LINESTYRING
Klasse F2B
• Ingolf Steffensen: 1. plass lag Scandinavian Baltic Scale Masters, 4. plass NM linestyring i Stavanger.
HELIKOPTER
Klasse F3C
• Jon Gunnar Wold: 4. plass Grensecupen.

Andre stevner. Flere av klubbens medlemmer har deltatt på andre stevner og treff som Fagernes Flyshow,
Jetpower Fyresdal, Sarpsborg modellflyshow og lignende.
Klubben har arrangert følgende stevner i løpet av 2019:






Akrotrening. Godt oppmøte over 2 dager.
Vingtor Cup. Samlet 23 deltakere. Stevnet gikk over 2 dager.
NM ble avholdt av Vingtor på Aurskog Høland Modellflyklubbs plass i Løken med 33 deltakere.
Høsttreff. Bra oppmøte og ble gjennomført med limbo og landingskonkurranse. Det var god stemning på
treffet.
«Tore Paulsen Memorial Pattern treff» på Jarlsberg flyplass samlet 11 deltagere.
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Dommeraktivitet. Espen Kvien: Dommer i F3A nasjonalt og nordisk nivå. Tore Jemtegaard og Henning
Jorkjend har dømt nasjonalt Nordic og sport. Jens Kristian Lindland har dømt nasjonalt F3A FAI og Falcon
Cup i Danmark.
Obligatorisk modellflygebevis ble innført 1/1-2017. Gjennomføringen i 2019 har fungert godt og det er
gjennomført flere opp-flyginger til A-bevis.
Skoling av nye piloter er gjennomført og klubbens medlemmer har testet modellfly som gjester har
kommet innom med på flystripa.
Klubbmøter. Klubben har gjennomført 9 medlemsmøter fra februar til desember 2019. Møtene holdes på
Nordre Skøyen hovedgård og ute på Vingtors flyplass og inneholder gjerne en faglig seanse samt
informasjon fra styret. Styret setter opp agenda for møtene i forkant og medlemmene varsles gjennom
Vingformasjon som publiseres via e-post, på hjemmesiden og Facebook.
Økonomi. Årsmøtet vedtok driftsbudsjett for 2019 på klubbens årsmøte. Inntektssiden ble satt til kr.
64.700,- og kostnadene tilsvarende beløp. Resultatregnskapet for 2019 viser følgende:
Inntekter
kr. 90859,Kostnader
kr. 62209,Resultat
kr. 28650,Merknader til regnskapet:


2019 ble et år med færre investeringer enn tidligere år. Hovedmålet var å holde regnskapet i positiv
balanse men samtidig ha midler nok til vedlikehold og nødvendige investeringer.



Vingtor har tjent penger på salg av brus ute på anlegget det har gitt positiv økonomi i kassen.



Arrangementene Acroweekend og Vingtor cup og NM ga et godt overskudd tilbake til klubben.

Etter styrets oppfatning viser det fremlagte resultatregnskap og balanse for driftsåret 2019 et rettvist bilde
av klubbens virksomhet.

Jens Kristian Lindland,
Oslo den 5. januar 2020
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5. RESULTATREGNSKAP VINGTOR RC CLUB 2018
Driftsresultat

Fortsetter side 6

Foto: Terje Østrem Karlsen
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Budsjett 2018 mot regnskap 2019

Note 1:
Note 2:
Note 3:
Note 4:
Note 5:
Note 6:
Note 7:
Note 8:
Note 9:

Høyere refusjon enn forventet
Færre spillere i 2019
Tilskudd fra Oslo Idrettskrets og NIF
Brussalg, deltakeravgift F3A stevner og kiosksalg generelt
Ikke gjødslet i 2019
Ikke mottatt alle fakturaer fra Skøyen Hovedgård
Bårebukett - Jan Rapstad
Ingen dommerhonorering
Høyere kostnader ved Luftsportstinget enn budsjettert
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6. BEHANDLE FORSLAG OG SAKER
a) Forslag til investeringer for 2020
Jeg har forslag til investeringer for 2020:
1. Senke ned 2 sement heller foran hvert monterings bord. Dette for å kunne stå tørt ved
montering av modellene. Grunnen må nok også rettes opp noe.
2. Montere et par hjul foran på monterings bord. Dette slik at bordet kan løftes opp i bakkant for
da og kunne trille det bakover. På denne måten vil bordene lett kunne flyttes i forbindelse med
gressklipping etc.
3. Montere voltmeter på utsiden av container. Dette for på en enkel måte og sjekke at det er
tilstrekkelig strøm i forbindelse med lading.
Med vennlig hilsen Terje Østrem Karlsen.
Styrets innstilling: Styret synes forslagene er gode og ber årsmøtet om tillatelse til selv å vurdere den mest
hensiktsmessige og praktiske gjennomføring.

7. FASTSETTE MEDLEMSKONTINGENT FOR ÅRET 2021
a) Det foreslås ingen kontingentøkning for 2021
Klubbens egen kontingent ble på fjorårets årsmøte justert opp med kr 50,- for medlemsgruppen Senior.
Kontingentøkningen ble ved en feil dessverre ikke registrert hos NLF og derfor ikke effektuert for
inneværende år (2020). Styret vil på nytt gi beskjed til NLF om vedtaket fra 2019 slik at rett kontingent
på kr 500,- blir satt i system. Utover dette foreslår styret ingen kontingentendring for året 2021.
Kontingent for medlemsgruppen Senior (f.o.m. det året en fyller 26 år) vil således bli kr 500,- for 2021.
Styrets innstilling: Styret anbefaler ingen ytterligere kontingentøkning for 2021.

8. VEDTA BUDSJETT FOR 2020
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9. BEHANDLE VINGTORS ORGANISASJONSPLAN
Vingtors organisasjonsplan ble vedtatt første gang på det ekstraordinære årsmøte 4. mars 2014 og endres i
forbindelse med klubbens årsmøter. Organisasjonsplanen er opprettet for å være et styringsdokument eller
en "huskelapp" for styret.
Planen følger med denne utsendelsen som et fil-vedlegg og kan også lese på klubbens hjemmeside:
www.vingtor.org/organisasjon/
Det er i løpet av året foretatt enkelte små endringer i klubbens Årshjul (Punkt 5.3 side 7).
Styrets innstilling: Styret anbefaler årsmøtet å godta endringene som er gjort i klubbens Årshjul.
10. VALG
Valgkomiteen for 2019 har bestått av Roy Nylander og Geir Flesche. Komiteen har jobbet godt og har sendt
følgende innstilling til årsmøtet:
Vingtor har for perioden 2020 - 2022 på valg fire nye styremedlemmer. To av dagens styremedlemmer,
styrets leder Jens Kristian Lindland og sekretær Tore Jemtegaard har meddelt valgkomiteen at de stiller til
gjenvalg. Medlem av valgkomiteen Geir Fleche har meddelt at han ikke lenger ønsker å være medlem av
Vingtor, og således fratrer valgkomiteen.
Valgkomiteen har følgende innstilling til nye styremedlemmer i Vingtor, samt til klubbens valgkomite:
• Styremedlemmer, Kåre Teppen og Terje Ø. Karlsen.
• Nytt medlem i valgkomiteen, Sigurd Abrahamsen.
For valgkomiteen i Vingtor RC Club,
Roy Nylander.
Leder:

Jens Kristian Lindland

2020-2021

(Gjenvalg)

Nestleder:

Kay Krogstadmo

2019-2020

(Ikke på valg)

Sekretær:

Tore Jemtegaard

2020-2021

(Gjenvalg)

Kasserer/varamann:

Espen Kvien

2019-2020

(Ikke på valg)

Ungdomsrepresentant: Kåre Teppen

2020-2021

(Ny)

Styremedlem:

Tom Rismyr

2019-2020

(Ikke på valg)

Styremedlem:

Terje Ø. Karlsen

2020-2021

(Ny)

• Forslag til revisorer for 2020: Kjell Aanvik og Henning Jorkjend (Gjenvalg).
Forslag mottas
Selv om valgkomiteen har laget sin innstilling, er det fremdeles mulig for medlemmene å fremme sine egne
forslag til kandidater helt frem til valget skjer. Ta isåfall kontakt med Roy på telefon 917 40 095 eller direkte
på årsmøtet.
Representanter til møter i NLF regi
I tillegg til styremedlemmer, revisorer og valgkomité, skal årsmøte velge representanter til årets møter i NLF
regi. I år arrangerer NLF klubbledermøte den 29. februar 2020 på Quality Hotel Gardermoen. Møtet varer
kun en dag mellom kl.10.00 – 16.00. Klubben har rett til å stille med to representanter.
Styret har fått ja fra kandidatene Jens Kristian Lindland og Tore Jemtegaard og foreslår at disse stiller for
klubben.
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