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Klubbmøte i mai utgår
Norge har åpnet litt opp på restriksjonene og det er bra. Vingtor velger likevel å droppe
klubbmøte i mai. Så får vi se det an utover. Hold ut og ta vare på hverandre.
Vi fikser dette!
Program:
1. INFORMASJON FRA STYRET
- Ja
- Vask hender og hold to meters avstand.
2. VI VENTER
- Vi venter fortsatt
5. KAFFE OG KAKER
- Alt er drukket og spist opp
Vel møtt når bedre tider kommer

DRONEFORSKRIFTEN BLIR KORONA-FORSINKET
Innføringen av EU-forordning 947 blir med all
sannsynlighet utsatt med 6 mnd.
Utsettelse vil bety at registreringsregimet for droneog modellflygere ikke trer i kraft før tidligst i 2021.
Offisiell informasjon foreligger ikke enda, men all
informasjon som NLF besitter peker i retning om at
et forslag om å utsette en rekke lovendringer med 6
mnd, herunder EU-forordning 947 om felleseuropeiske droneregler, vil snarlig bli vedtatt av EUkommisjonen.

STYRET HADDE MØTE 23. APRIL
Klubbstyret møttes på stripa på torsdag forrige uke.
Jens Kristian hadde laget saksliste som vi fulgte.
Den såkalte Samordnede idretts-registreringen er
utført. Klubben rapporterer antall medlemmer
(kvinnelige og mannlige) og søker om støttemidler.
Flere av klubbens oppsatte stevner og treff må
dessverre avlyses eller flyttes. Det gjelder først og
fremst Warbird-treffet som utsettes til høsten og
Acro-treningen som avlyses. De andre stevnene får
vi se an utover.
Klubbmøte på stripa i mai utgår. Juni og møtene
utover høsten ser vi an. Første møte etter ferien er
1. september.
Dugnad kan starte opp. Klubben har et prosjekt
gående om å legge steinheller der hvor «Mekkebordene» står. Jobben krever maskiner og noen få
med jernriver og krafser. Klubben håper å begynne
arbeidet rundt 10. mai.
Andre dugnadsoppgaver er oppstramming av
sikkerhetsnettet og vask og maling av klubbhus.
Oppmyking av Koronabegrensninger på flyplassen
ble diskutert etter innspill fra medlemmene. Det ble
enighet om å åpne plassen for to grupper av fem
flygere i hver. En gruppe i hver ende av klubbhuset.
Den web-baserte flylisten ble således utvidet til å ha
plass til 10 personer i hver økt.
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