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Klubbmøte ute på plassen tirsdag 6. juni
I innkallingen til klubb-møte i mai, stod det feilaktig at mai-møtet var det siste før sommeren. Galt.
Vi pleier å ha et ute-møte også i juni. Holder på hele kvelden. Samling kl. 19:00.
Program for møtet:
1. INFORMASJON FRA STYRET
- Flyplassen har aldri vært finere
- Kommende aktiviteter
- Annet
2. BRUKTMARKED
- Det kommer fra tid til annet forslag om at
klubben burde arrangere et bruktmarked.
- Om det ble holdt på en lørdag for eksempel,
kunne vi ha innbudt modellflygere fra andre
klubber. Man tenker seg flyging sammen og på
en spesiell plass i depotet, kunne det bli rigget
opp bord til bruk for bruktmarkedet.
- Slikt krever tid og planlegging. Men som en
liten test på et slikt arrangement, holder vi
denne tirsdagen et lite internt bruktmarked.
- Du oppfordres derfor til å ta med deg modellfly
relaterte saker og ting for salg. Skriv litt data og
pris på en lapp og ta det med deg på klubbmøte
til tirsdag.
3. OPPFLYGING TIL A-BEVIS
- Våre instruktører er klare til uteksaminering ved
behov.

SAMORDNET RAPPORTERING GODKJENT
Brønnøysundregistrene har behandlet innsendt
melding for Vingtor RC Club. Alt skal være Ok nå.
Samordnet rapportering er noe alle klubbene må
gjøre årlig både til NIF og Brønnøysundregistrene.
GAMLE SKALA TEGNINGER
Flere av oss eldre Vingtor medlemmer husker
Torbjørn Myrvold. Han var med helt fra starten av
klubben. Nå har klubben fått overrakt en del gamle
tegninger av hans sønn. Det dreier seg om tegninger
av skala-modellfly samt noen hefter som beskriver
de originale flyene. Flott dokumentasjon for en
skala bygger.
Noen som er interessert i å overta disse?
Tegningene blir med på klubbmøte til tirsdag.
GRESSKLIPPING
Flott å se at så mange har skrevet seg opp på
klippelisten. Men det er fremdeles plass til fler
utover sommeren. Skriv deg på via Vingtors
hjemmeside. Du finner Gressklipping i menyen
øverst på siden.

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 6. juni
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.

