VINGFORMASJON
Medlemsavis for Vingtor RC Club
Nr. 3 / 2019
Redaktør: Tore Jemtegaard
E-post: post@vingtor.org
Hjemmeside: www.vingtor.org

Innkalling til klubbmøte tirsdag 2. april
I skrivende stund er all snø på Vingtorplassen smeltet og sol og vind er i gang med å tørke opp
bakken. Det er klart det kan komme mer snø denne vinteren/våren men den vil forsvinne
igjen ganske så fort. Vi sliter litt med gjørme ved inngangen til plassen men det får vi
finne en løsning på lenger frem i tid. Få siste nytt om dette og annet på klubbmøtet.
Vi møtes til tirsdag i lokalene til Nordre Skøyen hovedgård kl. 19:00.
Program for møtet:
1.
-

INFORMASJON FRA STYRET
Flyplass status
Ny Modellflyhåndbok
Annet

2. GEIR FLESCHE OG SPITFIRE
- Geir hadde med sin store Spitfire på et møte for en
god stund siden. Da var flyet i et tidlig stadium av
byggeprosessen.
- Det dreier seg om en Spitfire fra Carf og som
drivkraft har Geir montert en Kolm 77
m/selvstarter. Vekt ca. 15 kg.
- På dette møtet presenterer Geir den ferdige
modellen. Og det ryktes at den allerede har hatt sin
jomfrutur under årets Fagernes stevne.

JETPOWER NORWAY 2019 - LØRDAG 8. JUNI
Jetpower Norway 2019 er
Norges største RC (Radiostyrt) jetmodell-show, som
for aller første gang skal arrangeres på Geiteryggen
Flyplass lørdag 8. juni (Pinseaften).
Her vil du få se alt fra de enklere modellene, til det
ypperste av RC Jetmodeller som finnes, både når det
gjelder teknologi, motorkraft og flyoppvisninger.
Arrangementet har også som mål å vise fram noen av
verdens dyktigste piloter både i og utenfor Norge som
vil demonstrere for publikum hva disse modellene er i
stand til å utføre!

3. KAFFE OG KAKER
- Kaffe og kaker vil være på plass
også på dette møtet.
Vel møtt tirsdag 2. april
Gratulerer til Tom Rismyhr med bestått
instruktørbevis klasse A. Da har klubben nok en god
instruktør i sin stab.
Her er Tom avbildet med sin ADRENALINE 2M.

Vingtors terminliste for 2019

➢ Acrotrening 4. og 5. mai. Audun Thinn, 93223419.
➢ Vingtor Cup 15. og 16. juni. Kunstflyging. Henning Jorkjend,
95268797.
➢ NM F3A 22. til 25. august (Bjørkelangen). Espen Kvien, 48358116.
➢ Høst-treff 14. september. Ørjan Rapp, 95904087.
➢ Tore Paulsen Memorial treff 21. september. (Jarlsberg flyplass)
Espen Kvien, 48358116.

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.

