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Velkommen til julemøte tirsdag 3. desember
Desember er tiden for julebord og Vingtor sitt møte holdes tirsdag 3. desember. Velkommen! Det gjøres litt
mer ut av julemøtet. Her blir det pølseservering og innendørsflyging med papirfly med mer. Apropos innendørsflyging. Månedene som kommer nå er absolutt tiden for slik aktivitet. Vingtor leier dessverre ingen
egen hall men klubber i område rundt Oslo har tilbud om flyging innendørs. Det er f. eks. flyging i Ski,
Fet, Hurum, Drammen og Fredrikstad. Ta kontakt med de lokale klubbene. Over nyttår planlegges
årsmøte. Se mer under. Men først julemøte kl. 1900 i lokalene til Nordre Skøyen hovedgård.
Program for julemøtet:
1. INFORMASJON FRA STYRET
- Status flyplassen
- Planlegge årsmøte.
- Annet

VARSEL OM ÅRSMØTE 2020

2. JULEMAT PÅ VINGTORVIS
- Det varmes opp vann og wiener pølser av type
modellfly, trekkes etter alle kunstens regler.
Drikke og pepperkaker finner du også.

På årsmøtet bestemmes klubbens retning for
de kommende år. Saker behandles, kontingent
fastsettes og det gjøres valg av leder og
styremedlemmer.

3. VM PAPIRFLY VARIGHET 2019
- I fjor var det Tor Bangfil Andreassen som fikk
sitt flyvende vidunder til å holde seg lengst
oppe. Han imponerte med jevn flyging hvor alle
tre omgangene var på over to sekunder. Nå blir
det spennende å se hvem som er beste
konstruktør og pilot og dermed tildeles VMtittelen for 2019.
Vel møtt julemøte tirsdag 3. desember
PAULSENPOTTE MONTERT PÅ CURAREN
På forrige møte viste Jens Kristian frem sin selv lagde
lyddemper, en såkalt Paulsen-potte. Den var
sølvloddet sammen etter Tore Paulsen sine tegninger.
På dette møtet tar Jens med Curaren hvor potta skal
monteres. Curare med TP-potte var topp utstyr på 70
og 80 -tallet.

Styret ønsker alle medlemmer en
god jul og et godt nytt flyår!

4. FEBRUAR 2020 kl. 1900

Første møte over nyttår vil være
klubbens årsmøte tirsdag 4. februar.

I forkant kan du fremme ideer eller forslag til
forbedringer i klubben.
Har du ønske om å være med i styre og stell?
Ta i så fall kontakt med valgkomiteen ved Roy
Nylander, telefon 917 40 095 .
• Frist for innlevering av saker er satt til
15. januar 2020.
• Alle sakspapirer sendes medlemmene uke
5/2020.

DRONEFLYGER FRA VINGTOR MED I SKUR 13
Vingtormedlemmer er aktive innen de fleste RCgrener. Den 10. november var det droneracing i Skur
13 på Aker brygge og Lars Kenneth Knutsen fra
klubben deltok. De flyr med videobriller og banen var
lang og krunglete. Men Lars Kennet kjørte godt og kom
seg til finalen. Bra jobbet!

