VINGFORMASJON
Medlemsavis for Vingtor RC Club
Nr. 6 / 2017
Redaktør: Tore Jemtegaard
E-post: post@vingtor.org
Hjemmeside: www.vingtor.org

Klubbmøte ute på plassen tirsdag 5. september
Det inviteres til klubbmøte ute på flyplassen. Vi flyr og drikker kaffe sammen og rundt 19:00 tiden
vil vår klubbleder informere om siste nytt. Regn med folk på plassen fra 17:00 tiden. Vi har grill
og kokeplate om du vil ta middagen der ute. Husk bare å ta med din egen mat.
Program for møtet:
1. INFORMASJON FRA STYRET
- Ny klipper
- Prosjekt container
- Vingtors 60 års jubileum
- Annet
2. FRI FLYGING
- Nå er stripa klippet og helt super igjen. Igjen
kan vi ta touch & go uten å slå rundt.

SUPERT HØSTSTEVNE 26. AUGUST
Årets høsttreff trakk over 20 modellflygere og enda
flere modeller. Ørjan var stevneleder og la inn to
spesielle utfordringer innimellom fri flyging: Touch
& go og Limbo-flyging. Det ble utvist særdeles
oppfinnsom flyging i disse to grenene. Knut har tatt
bilder og skrevet et supert referat som sendes til
bladet Modellfly Informasjon.

3. OPPFLYGING TIL A-BEVIS
- Mangler du A-beviset er våre instruktører klare
til uteksaminering. De nødvendige papirene
ligger i klubbhuset.
4. STØYMÅLING
- Støymåleren er klar til bruk. Mål flyet ditt du
også slik at du kan merke modellen med det
flotte klistremerke «Støykrav bestått».
Vel møtt på stripa tirsdag 5. september

PROSJEKT CONTAINER
Som de fleste har fått med seg, er den gamle
redskapsboden ved siden av klubbhuset revet for å
gi plass til en ny 20 fot stålcontainer. I skrivende
stund er ikke containeren kommet på plass, men
den skal være rett rundt hjørnet. Nå blir det bedre
plass til redskapen vår og dermed lettere å holde
det ryddig inne i selve klubbhuset.

KLUBBEN SLO TIL PÅ TILBUD OM NY KLIPPER
Jens Kristian fikk tilbud fra noen bekjente om å
overta en flott og moderne Jonsered Frontrider
gressklipper og prisen skulle kun være kr. 5000,-.
Slike klippere koster ny rundt kr 35000,- og tilbudet
anses som et kupp og klipperen kan supplere eller
overta for vår nåværende maskin.
Nå er klipperen på plass og vår
utmerkede plass-sjef, Espen,
uttaler at han er meget fornøyd
med den nye klipperen.
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.

