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Innkalling til klubbmøte tirsdag 3. september (Ute på plassen)

En super modellfly-sommer går mot høst. Det har i tider vært jevnt med aktivitet på flyplassen og
gresset er holdt bra nede. Vi har et fantastisk anlegg!

Klubben fikk mye ros etter årets norgesmesterskap som vi holdt borte på lånt flyplass ved Løken.
Arrangementet gikk som smurt og flyplass fasilitetene og kiosk driften til Aurskog Høland MFK

var helt suverene. Til tirsdag flyr vi sammen og tar en liten samling ved 1900 tiden hvor
vår leder vil informere om siste nytt. Grill og gass er Ok 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
- Generelt om flystripa. Takk til alle klippere!
- NM i kunstflyging gikk kjempebra.
- Det er ønskelig med dugnad for vask og beis av 

platting.

2. FRI FLYGING
- Prat, jug og fri flyging etter klubbens regler.

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 3. september

NM VEL I HAVN
I uke 34, nærmere bestemt 22. til 25. august 2019,
avholdt Vingtor RC Club norgesmesterskapet i  F3A
kunstflyging på Aurskog Høland MFK sin modellfly-
plass oppe ved Løken.

Åtte  klubbmedlemmer  deltok  i  arrangements-
komiteen  og  disse  hadde  flere  møter  i  forkant
hjemme  hos  Audun.  Oppgaver  ble  fordelt  og  alle
bidro  med  sitt  og  sørget  for  et  velfungerende

arrangement.  Det  at  vi  fikk  låne  flyplassen  til
AHMFK og at de samtidig tok jobben med kioskdrift,
gjorde alt så mye enklere.
Det styrtregnet på torsdagen, men det var kun en
treningsdag  så  ikke  så  farlig.  Fredag,  lørdag  og
søndagen ble det helt supre flyforhold.
Med hele 33 deltakere og tre klasser behøvde vi alle
dagene for å komme igjennom programmet. Fredag
kveld ble et gruppemøte avholdt og lørdag ble det
bankett  på  idrettshuset  med  grillmat  og  tilbehør.
Gøy!  Hele  stevnet  ble  avsluttet  på  søndag  med
finaleflyging  og  premieutdeling.  Referat,  resultat-
lister og bilder kommer i MI.
Vingtor hadde syv deltakere i årets NM. Nevnes her
må  Henning  Jorkjend  med  3.  plass  i  F3A  og  Lars
Kenneth Knudsen med 1. plass i SPORT. Videre tok
Vingtors første og andre lag henholdsvis 2 og 3 plass
i lagkonkurransen. Gratulerer!

Foto ved Ivar Håkerud
TILSKUDD FRA OSLO IDRETTSKRETS
Klubben har mottatt kr 2.500,- som tilskudd fra Oslo
Idrettskrets. Ikke dårlig! Vi søker på nytt neste år .
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