
VINGFORMASJON
Medlemsavis for Vingtor RC Club

Nr. 2 / 2020
Redaktør: Tore Jemtegaard

E-post: post@vingtor.org
Hjemmeside: www.vingtor.org

Innkalling til klubbmøte tirsdag 3. mars

Årets årsmøte gikk greit for seg uten de helt store debatter og avstemninger. Nytt styre er på plass
og gjengen har holdt sitt første styremøte. Mer om det på møtet. Det er en merkelig vinter vi har.

Sist lørdag blåste det forferdelig, mulig vindpølsa forsvant denne dagen. Men på mandagen
etter var det igjen vindstille og fint der ute. En hel gjeng var på plass og reserve vind-
pølse kom opp. Mye fin flyging å se. Morsomt at Kay og Tom øver seg opp på Sport-

programmet. Og jommen blir de flinke. Trening gir gode flygere. Tirsdag den
3. mars blir det igjen klubbmøte så ta deg fri denne kvelden, vær med å

skape stemning på klubbens møter. Vi møtes til et fyldig og interes-
sant program i lokalene til Nordre Skøyen hovedgård kl. 19:00.

Program for møtet:

1. INFORMASJON FRA STYRET
- Fra styremøte 18. februar
- Flyplass status
- Annet

2. MODELLFLYHÅNDBOKA DEL 1
- På møtet går vi gjennom første halvdel av dette 

viktige dokumentet for oss norske modellflygere.
- Ny utgave er sluppet og denne er nå godkjent av 

Luftfartsmyndighetene.
- Holder vi oss til prinsippene i denne boka betyr 

det at vi kan styre hvordan vi driver vår egen 
modellflyvirksomhet i Norge.

3. REFERAT FRA MODELLFLYLEDER-MØTET
- Jens Kristian og Tore J. deltar på klubbleder møte

i NLF regi lørdag den 29. februar. Over 50 
påmeldt.

- Det refereres fra møtet. En ny ordning med 
registrering av modellflygere er ventet igangsatt 
av Luftfartstilsynet. Hva betyr dette for oss?

4. LITT TEKNISK OM LIPO LADERE
- Laderne er forholdsvis enkle å bruke. Alle vet 

hvordan man setter batteriene sine til lading.
- Tore J. har forsket litt på hva som skjer under 

«panseret» på laderne våre og formidler litt om 
sine funn. Hva er forskjell på Bal, Charge og Fast?

5. KAFFE OG KAKER
- Det bakes og bakes. Kaffe og kaker vil være på 

plass på møtet.

Vel møtt tirsdag 3. mars

TEMAMØTER
På april-møtet gleder vi oss til å høre om 3D-
printing. Klaffer alt, vil en kar besøke oss og fortelle 
litt om denne forholdsvis nye metoden for å lage 
deler av plastmaterialer. Hva skal til for å printe en 
ny hjulkåpe?
Juni-møtet blir ute på flyplassen. Da holder klubben 
sitt årlige «Loppemarked». Alt av modellflyrelatert 
utstyr kan bytte hender her.

24/2: Flott mandag ute på flyplassen. Mange valgte
å fly denne dagen istedenfor lørdagen som blåste
helt  bort.  Vi  hadde varme på i  bua så det ble  en
riktig så fin dag på feltet.
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