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Innkalling til klubbmøte tirsdag 4. juni (Ute på plassen)

Velkommen til Swap-meeting (Loppemarked) 4. juni. Møtet er ute på flyplassen og her kan medlemmer og
andre  ta med seg nye eller brukte modellflysaker de ønsker å kvitte seg med. I fjor hadde vi både

radioutstyr, motorer, reservedeler og komplette fly til salgs. Selger og kjøper ordner opp seg i
mellom. Regn med folk der fra 17 tiden. En liten samling vil skje kl. 1900 hvor vår leder vil

informere om siste nytt. Grillen er klar men folk må ta med mat selv om de
ønsker å spise. Mineralvann finnes i klubbhuset for salg.

Program for møtet:

1. INFORMASJON FRA STYRET
- Fint resultat etter dugnaden 14. mai.
- Dugnad nr 2 planlegges.

2. SWAP-MEETING
- Større saker plasseres på gresset i depotet eller på 

bord på veranda.
- Småsaker kan plasseres på bordet inne i 

klubbhuset.
- Sett gjerne på en lapp med pris og selgers navn.

3. GRILL OG DRIKKE
- Grillen er klar men du må ta med maten selv. 

Drikke er å få kjøpt på plassen via Vipps.

Vel møtt tirsdag 4. juni

VI MINNER OM:

Sted: Starmoen flyplass, Elverum
Dato: 15. – 18. august 

VINGTOR GJORDE RENT BORD
TROLLHÄTTAN  AEROCUP  er  et  modellflystevne  som
har lange tradisjoner og som ofte, i tillegg til svenske
piloter,  ofte  er  besøkt  av  nordmenn  og  dansker.
Svenskene er flinke med det sosiale og serverer varm
lunch på stevneplassen.
I år gjorde Vingtor rent bord ved at Henning og Espen
begge vant sine klasser. Gratulerer!

Espen Kvien Henning Jorkjend

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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