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Innkalling til klubbmøte tirsdag 5. november
Takk til alle som deltok på dugnaden vi hadde lørdag den 26. Mye jobbing men enda mer modellflyging. Les mer om dugnaden under. Til tirsdag møtes vi til klubbmøte med et ordentlig innholdsrikt program. Det blir en del fine triks å få med seg fra alt innen Ducted Fan til feste
av understell og sølvlodding av metall. Trix og tips. Vi møtes som vanlig i
lokalene til Nordre Skøyen Hovedgård kl. 19:00.
Program for møtet:
1. INFORMASJON FRA STYRET
- Status flyplassen / Bløtt i depotet. Stenge av?
- Modellflyhåndboka endelig godkjent.
2. TIPS & TRIX
- En av fordelene med å være med i en
modellflyklubb er at du kan lære av andre og
motsatt dele dine egne opparbeidede erfaringer.
- Tips og triks er et supert møtetema som vi kan ha
flere ganger. Denne gang har styret jukset litt og
forberedt tre tema:
- Først vil Jens Kristian vise frem en såkalt «Paulsenpotte» han har sølvloddet selv og sine erfaringer
med dette.
- Så vil Roy Nylander tipse oss om hvilke Ducted fan
vifter det er lurt å benytte. Det er mye nytt på
markedet her.
- Tilslutt vil Tore vise eksempler på hvordan en kan
feste understell i flykroppen ved hjelp av
gummidempere. Opptak av krefter og fjæring er
nøkkelen her.

over med den eldste motorklipperen. Ble fint. Kåre
renset begge klipperne for gress og hadde på olje
der det trengtes. Startbatteriene ble fjernet og vil bli
oppbevart trygt innomhus. Så ble containeren
jekket opp i front slik at dørene igjen er mulig å
åpne og lukke på en grei måte. Etter arbeidet ble
det trukket wienerpølser til stor glede for de
fremmøtte. Selvfølgelig ble det også mye flyging i
det fine været.

3. KAFFE OG KAKER
- Det blir satt frem kaffe og kaker. Bare å forsyne seg.
Vel møtt tirsdag 5. november

VELLYKKET DUGNAD
Dugnaden vi hadde den 26. gikk kjempefint. Greit
frammøte og de fleste jobbene på ønskelisten ble
utført med bra resultat. Det høye ugresset på
parkeringsplassen ble klippet med hekksaks og kjørt

NY VERSJON AV MODELLFLYHÅNDBOKA
Den nye versjon 1.4.1 av Modellflyhåndboka har fått
endelig godkjenning av Luftfartstilsynet, og våre
medlemmers rett til å fly over 120 meter over
bakken er dermed solid forankret.
Modellflyhåndboka finner du på NLF.NO. Skriv
«Modellflyhåndboka» i søkefeltet.

