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Klubbmøte ute på plassen tirsdag 2. mai

Vår-dugnaden, som var sist torsdag, gikk veldig fint. Det var god stemning blant de fremmøtte og
gjengen fikk gjort det meste av jobbene som var planlagt. Klubbhuset ble ryddet og vasket og

jorden under den gamle plattingen ble planert ut og sådd til med gress. Dette området
er nå avstengt for en periode. I tillegg ble det satt ned steinheller slik at pilotene

kan stå tørt og mer samlet enn tidligere. Godt jobbet folkens!

Program for møtet:

1. INFORMASJON FRA STYRET
- Klubbmøtelokaler i boks for høsten
- Prosjekt container
- Annet

2. FLYGING OG GRILLING
- Vi flyr og griller. Er det noen som har en spesiell

modell de ønsker å vise frem, hadde det vært 
moro.

3. OPPFLYGING TIL A-BEVIS
- Våre instruktører er klare til uteksaminering ved

behov.

4. STØYMÅLING
- Støymåleren har nye batterier og er klar til 

bruk. Etterpå kan du merke modellen med det 
flotte klistremerke «Støykrav bestått».

Vel møtt på stripa tirsdag 2. mai

YR LOVER SOL OG 16 GRADER VARME TIL TIRSDAG
Det blir nok mye flyging på det siste klubbmøte før
sommeren. Men det går an å ta en tur uten fly også.
Har du et  spesielt  fly  å  vise frem hadde det bare
vært moro.

Her er vår nye HMS-leder Knut Bråten i action. Knut
leverer hårete men sikker flyging!
Plassen fremstår så fint som den aldri har gjort før. 

<- TIL VENSTRE:  STEINHELLER TIL PILOTENE
På dugnaden sist  torsdag ble det skåret ut  plass i
gressmatten til en rekke steinheller. Det er en fordel
at vi som flyr står mest mulig samlet slik at vi kan ha
kommunikasjon  om  noe  skjer.  I  tillegg  ble  banen
merket med senter og 60° for F3A-pilotene.

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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