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Velkommen til klubbmøte tirsdag 6. mars

Fy søren så kaldt! Isen ligger tykk og sikker på Årungen og ildsjeler har holdt en stor og fn  odell-
fyplass fri for snø i  ange uker. Det har vært god aktvitet helt tl forrige uke. Da ble det for
kaldt. Kulde og sur vind er ikke topp vær selv for de  est ivrige. Netopp da passer det
 ed et inne- øte i Vingtor. La oss forberede oss tl so  eren. Ko  på  øtet å

få siste nyt. Vi  øtes i lokalene tl Nordre Skøyen hovedgård kl. 19:00.

Program for møtet:

1. INFORMASJON FRA STYRET
- Dugnad på fyplassen tl våren
- Status værstasjon
- Annet

2. HVA ER PENSUM FOR A-BEVISET?
- Mange har allerede sikret seg A-beviset ved å 
fy opp sa  en  ed en eksa inator tl en 
praktsk prøve.
- Men det kreves også teoretske kunnskaper. Og 
de vil vi gå nær ere igjenno  på i dete  øtet.
- Jens Kristan vil presentere og gå igjenno  
teoridelen tl A-beviset.

3. KAFFE OG KAKER OG SMÅPRAT
- Kanskje får vi i gang et Vingtor loteri igjen. Vi 
tenker oss å fnne fre  den ga le loddboka og 
skrive antall lodd i den. Vinner trekkes tl 
so  eren.

Vel  øt trsdag ..  ars

VÆRSTASJON PÅ FLYPLASSEN
Det å kunne site hje  e og sjekke hvordan været
er ute på fyplassen og sa tdig se o  det er noen
der,  har  lenge vært  et  ønske  blant   edle  ene.
Men et  slikt  syste  er  kostbart  og  års øtet  fant
ikke ro  for dete på inneværende års budsjet. «Da
seter vi i gang en kronerulling,, sa Roy Nylander og

Kjell  Aanvik.  Og det gjorde de! Nå er det ko  et
inn  nok  penger  tl  at  vi  kan  sete  værstasjonen  i
bestlling. Montering gjøres så snart det er bart og
fre ko  elig på fyplassen.

LOPPEMARKED/BRUKTSALG I MAI
I  for  hadde  vi  ganske  stor  suksess   ed  et
loppe arked  på  et  av  klubb øtene  ute  på
fyplassen.  Det   å  gjentas.  Vi  lager  langbord  på
verandaen tl større saker og de  indre tngene inne
i  klubbhuset. Kvelden ko bineres selvfølgelig  ed
grill kos og fyging. Gleder oss!

BETALING AV KLUBBKONTINGENT
Det  er  et  nyt syste  for  betaling  av  klubb -
kontngent i  år.  Alt skal gjenno  Idretsforbundets
net-løsning. Du får altså ingen faktura tlsendt,  en
 å selv logge deg inn på inn på www. inidret.no
og betale.  Det er ikke  så vanskelig,  de aller feste
 edle  ene har ordnet det.
Men det er også lit for  ange so  ikke har vært
inne enda.  Dere det  gjelder  vil  få  en egen e-post
so  på innelse. Trenger noen hjelp tl å logge seg
inn, er det bare å kontakte en i styret så hjelper vi
deg  ed det tekniske.

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 ti Tore på 918 98 399 så tar vi efeetene med på møte ti 
trsdag.
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