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Innkalling til klubbmøte tirsdag 6. november

Vi er inne i en tid hvor aktiviteten på flyplassen er betydelig redusert. Tidlig mørke, guffen kulde og
sur vind begrenser lysten på å reise ut. Det hjelper ikke på at grunneier er i gang med drenering
forbi enden av flystripa. Når denne jobben er ferdig i vårt område, får vi ta en dugnad og rake

bort ujevnheter for å få det fint igjen. Kanskje best å gjøre slikt til våren? Men når
klubben holder sine månedlige møter skjer det i varme og koselige lokaler.

Vi møtes til tirsdag i lokalene til Nordre Skøyen hovedgård kl. 19:00.

Program for møtet:

1. INFORMASJON FRA STYRET
- Dreneringsgrøft over flystripa.
- Revisjon av Modellflyhåndboka
- Annet

2. LØST OM FORSKJELLIG
- Ikke alltid like lett for styret å finne et passende 

emne og en person til å snakke om det. Vi tar 
derfor et åpent møte denne gang. Har du noe 
spennende å vise frem, er det bare fint om du 
tar det med.

3. KAFFE OG KAKER
- Kaffe og kaker vil være på plass som alltid.

Vel møtt tirsdag 6. november

FLYPLASSEN ER VINTERKLAR
Dugnaden 13. oktober: Da var plassen vinterklar. 
Klipperne rengjort og oljet/smurt på riktige steder. 
Døra på containeren har fått 3 strøk med maling og 
brakka er ryddet og rengjort. Grillen er satt i 
containeren og gass ovnene er plassert i brakka. 
TUSEN TAKK til Tom, Kåre, Henning, Jens og Tore 
som stilte opp. Espen Kvien

DRENERINGSGRØFT OVER FLYPLASSEN
Det  arbeides  med  drenering  på  jordene  rundt
flyplassen.  En  grøft er  gravet  over  enden  av
rullebanen. Men jordhaugene som sperret der er nå
borte. Vi satser på at arbeidet er ferdig på det som
berører  stripa  vår.  Dette  fikser  vi  til  våren.  Jens
Kristian.

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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