
VINGFORMASJON
Medlemsavis for Vingtor RC Club

Nr. 4 / 2019
Redaktør: Tore Jemtegaard

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

Innkalling til klubbmøte tirsdag 7. mai (Ute på plassen)

Det innkalles til årets første klubbmøte ute på plassen. Det vil nok være folk der fra 17 tiden mens den
formelle samlingen vil være kl. 1900 som vanlig. Se program under. Flyplassen er bra og det er

allerede kjørt den første klipperunden. Begge klipperne ble kjørt ved siden av hverandre
så det gikk virkelig unna. Vi har grill, stoler og benker så ta gjerne med dere

noe å legge på grillen. Den beste middagen inntas på flyplassen.

Program for møtet:

1. INFORMASJON FRA STYRET
- Kort fra årets seksjonsmøte på Sola
- Ny Modellflyhåndbok er godkjent
- Dugnad denne våren

2. PRESENTASJON AV NY HOBBYBUTIKK
- Denne tirsdagen får vi besøk av RC Modellflysport 

som er gjenoppstått i Spydeberg.
- Det som er spesielt og bør verdsettes, er at de har 

åpen butikk hver ukedag, samt annenhver lørdag.
- Per fra RC Modellflysport møter opp denne 

tirsdagen og forteller mer om butikken.

3. KAFFE OG KAKER
- Vi koker kaffe og har med kaker. Om du vil grille må 

du ta med maten selv. Grillen er klar.

Vel møtt tirsdag 7. mai

ACRO-TRENING PÅ VINGTORPLASSEN
Vil  med  dette  minne  om
Acro-trening  på  Vingtor
sitt flotte anlegg til helgen
(4. og 5. mai).
Dette er en samlingshelg for ALLE piloter som ønsker å
finpusse litt  på fly-kunnskapene  sine.  Hovedfokus  er
dog  på  kunstflyging/pattern.  Her  kan  man  lære
hvordan  man  flyr  en  perfekt  loop  eller  roll  i  alle
retninger  og  værforhold,  eller  kanskje  sette  opp
modellen slik at den flyr snorrett?
Tider: Lørdag: kl.10:00, Søndag: kl.12:00
Ungdom og kvinnelige piloter – Gratis
Øvrige piloter - 150kr

SAMORDNET IDRETTSREGISTRERING
Jens Kristian og Tore har deltatt på to kurs i NLF regi
vedrørende bruk av Klubbadmin og Idrettsregistrering.
Kurene ble holdt i  Idrettens lokaler på Ekebergsletta.
Begge kursene var informative.
Samordnet idrettsregistrering som det heter dreier seg
mest om å rapportere medlemstall og aktivitet til NIF
og Brønnøysund registrene. Registreringen er nå utført
og det ble samtidig gjort et forsøk på å søke om såkalt
«Hode støtte» fra kommunen. Denne fikk vi i retur og
styret må jobbe litt mer med søknaden før fristen 1/6.

MØTE MED GRUNNEIER OG NABO
Leder Jens Kristian og kasserer Espen var nylig på en
runde hos grunneier og nabo for å slå av en prat samt
for å levere årets terminliste. Et slikt besøk gjøres årlig
og  anses  som  viktig  for  å  holde  på  et  godt
naboforhold.
Årets prat gikk greit og ingen hadde negative saker å
meddele. La oss fortsette å oppføre oss pent.

SWAP MEETING PÅ JUNI MØTE 4/6
Det legges opp til et Swap meeting (Les loppemarked)
på juni møtet. Start allerede nå med å planlegge og
samle  det  dere  ønsker  å  kvitte  dere  med  av
modellflyutstyr og verktøy.

Warbirds over Vingtor

SALG AV VINGTOR-EFFEKTER
Priser:
Jakke: Kr. 750,-
T-skjorte: Kr. 150,-
Sitteunderlag: Kr. 100,-
Full pakke: Kr. 1000,-

Vingtor merke Kr. 10,-

Send en SMS til Tore på 918 98 399 så tar vi effektene med 
på møte til tirsdag.
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