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Innkalling til klubbmøte tirsdag 5. mars
Årsmøte er unnagjort, nytt styre er på plass og de har allerede hatt sitt første møte. Nå banker
våren virkelig på døra, for Facebook og vårt WEB-kamera viser begge at snøen delvis er
smeltet bort og flyaktiviteten så vidt har startet. Så bra! Det legges opp til et bra
program for mars-møtet. Det blir tips vedrørende justering av radio og fly
for best flygeegenskaper. I tillegg ser vi på fly-manøvre du kan øve på.
Vi møtes til tirsdag i lokalene til Nordre Skøyen hovedgård kl. 19:00.
Program for møtet:
1.
-

INFORMASJON FRA STYRET
Fra styremøte 20. februar
Flyplass status
Annet

2. BLI EN GOD PILOT, FLY SPORT-PROGRAMMET
- Klubben arrangerer norgesmesterskap i
kunstflyging i august ved Bjørkelangen. Det blir
fint.
- Vingtor har mange gode piloter og nå som NM
holdes såpass nære, gir det en ypperlig sjanse til
å være med å fly «Sport» programmet.
- Tore Jemtegaard går raskt igjennom programmet
med bilder, tips og triks.

NYTT KLUBBSTYRE – OPPGAVER FORDELT
Onsdag den 20. februar var det nye styret samlet
hjemme hos Jens Kristian. Og det ble fullt rundt
bordet, for alle syv styremedlemmer møtte opp!
Jens Kristian hadde dekket på med kaffe og
skoleboller så det var god stemning. Oppgavene til
styret ble fordelt slik:
•
•
•
•
•
•
•
•

Leder: Jens Kristian
Nestleder: Kay
Opplæringsleder: Jens Kristian
Helse Miljø Sikkerhet: Tom
Ungdomsleder: Kristoffer
Styremedlem: Sigurd
Kasserer/varamann: Espen
Sekretær/Web: Tore

3. ER FLYET DÅRLIG, BLIR FLYGINGEN LIKE SÅ
- Jens Kristian gir oss noen gode råd om hvordan
det er lurt å sette opp modellen med
tyngdepunkt, utslag på servoer, ror osv.
- Håper på diskusjon blant forsamlingen. Her kan
alle dele sine erfaringer.
4. KAFFE OG KAKER
- Det bakes og bakes. Kaffe og kaker vil være på
plass også på dette møtet.
Vel møtt tirsdag 5. mars

25/2: Fin dag! Det ble etter hvert bra forhold på
stripa i dag. Hilsen Tor, Kai, Kåre, Roy og Tom.

Kjære Vingtormedlem.
Husk å betal kontingent for 2019

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.

