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Innkalling til klubbmøte tirsdag 1. oktober
Fremdeles fine forhold på Vingtors flyplass. Høst-treffet vi hadde for noen uker siden ble veldig bra. Takk til
Ørjan som drar dette stevnet hvert år. Nå er det tid for sesongens første innemøte. Denne gang ønsker
vi å se mange av medlemmenes nye modellfly prosjekter. Ta med deg flyet ditt, ferdig eller ikke
og møt opp til en hyggelig kveld. Vi møtes som vanlig i lokalene til
Nordre Skøyen Hovedgård kl. 19:00.
Program for møtet:
1.
-

INFORMASJON FRA STYRET
God økonomi så langt i året.
Dugnad før vinteren. Sett av lørdag 19. okt.
Møtelokalet er booket for høst/vinter.

2. MODELLMØNSTRING
- For en god del år siden hadde Vingtor en tradisjon
med noe vi kalte Modellmønstring.
- Medlemmene tok med seg nye og gamle modeller
på møtet og vi stilte de opp på langbord.
- Den gangen ble modellene bedømt av en «Jury» på
bygge-teknikk og finish og vinneren fikk et napp i
vandrepokalen (Nå står pokalen i klubbhuset).
- Det tenker vi å hoppe over denne gang. Det er artig
bare å se og prate om medlemmenes modeller.
Høre om løsninger og få inspirasjon.
- Derfor oppfordres du til å ta med deg ditt nye
prosjekt eller kanskje et gammelt et.
3. KAFFE OG KAKE
- Vi satser på en kopp kaffe og et kakestykke også
denne gang.
Vel møtt tirsdag 1. oktober

FINT HØST-TREFF DEN 14. SEPTEMBER
Denne lørdagen var det invitert til Høst-treff hos
Vingtor. Været var bra med ikke for mye vind. Det var
flyving fra ca. kl. 11 og til langt på kveld. Tre i luften er
ikke noe problem, vi bare avtaler med hverandre.
Etterhvert ble grillen tent og Ørjan varmet opp deilige
grill-pølser. Nok til alle.
Litt senere på dagen ble det satt ut flagg og en markørstang til bruk ved en limbo oppgave. Ørjan var
dommer og holdt telling på hvor mange passeringer
hver gjorde under høyden på stangen. Seks flygere var
modige nok til å prøve seg. Det hele gikk på tid og Knut
klarte hele 6 passeringer og tok en fin førsteplass.
Bjarte og Roy N. lå like bak med begge 5 passeringer.
Tore J. klarte det kunststykke å treffe markørstangen
med vingen og fikk derfor registrert 0 passeringer.
Huff!
Resultatene ble:
Plass Navn
Passeringer
1
Knut
6
2
Bjarte
5
2
Roy N.
5
4
Tor
4
5
Roy J.
1
6
Tore J.
0

Tre glade vinnere av høstens
Limbo utfordring. En sjokolademedalje til hver. Gratulerer!

SALG AV VINGTOR-EFFEKTER
Priser:
Jakke:
T-skjorte:
Sitteunderlag:
Full pakke:

Kr. 750,Kr. 150,Kr. 100,Kr. 1000,-

Vingtor merke

Kr. 10,-

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

