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Innkalling til klubbmøte tirsdag 2. oktober

Vi kan se tilbake på en fantastisk sommer med fine dager og mye godt flyvær. Så er høsten her med
vind, lave temperaturer og tidlig mørke. Nettopp da passer det godt med et klubbmøte innendørs

i Skøyen Hovedgårds koselige lokaler. Her kan vi ta en kaffe sammen og høre siste nytt fra
klubbens styre. Vel møtt i lokalene til Nordre Skøyen hovedgård kl. 19:00.

Program for møtet:

1. INFORMASJON FRA STYRET
- Fra styremøte 13 sept.
- Containeren. Hvor ble det av dugnaden?
- Rapportering av hendelser
- Annet

2. VINGTOR SESONGEN 2018
- Mye fint flyvær og bra aktivitet gjennom 

sommeren. La oss ta en titt på noe av det som 
har skjedd ved hjelp av bilder og video.

3. MÅNEDENS MODELL
- Vi oppfordrer medlemmene til å ta med seg en 

ny eller gammel modell for felles prat og positiv
omtale.

4. KAFFE OG KAKER
- Det bakes og kokes og nu er kaffen varm.

Vel møtt tirsdag 2. oktober

GUL OG KUL CONTAINER
Under mottoet «Jo flere kokker jo mer søl» tok 
Espen, Jens Kristian og Terje penslene i egne hender
og ga containeren et strøk maling på søndag. Det 
ble jo riktig så fint.

RAPPORTSKJEMA FOR ULYKKER MED MODELLFLY
Modellflygere oppfordres til å rapportere inn uhell
og ulykker med modellfly. Rapportene benyttes av
NLFs  sikkerhetsutvalg  til  å  kartlegge  og  forebygge
ulykker. Definisjoner på uhell eller ulykker deles inn
slik:

• Næruhell  uten skade: Hendelse som ikke har
medført  skade på pilot,  3.  part  eller  3.  parts
eiendom,  men  skade  var  nær  ved  å  skje.
Eksempel:  Uvettig  flyging  over  depot,  tap  av
kontroll eller krasj i nærheten av publikum eller
befolket område

• Uhell med skade: Skade på pilot, utstyr eller 3.
part. Kun ubetydelig personskade uten behov
for  legebehandling  eller  førstehjelp.
Eksempel:  Kutt i  finger  av  propell,  kollisjon
mellom modell og bygning eller parkert bil

• Ulykke  med  personskade: Legemsskade  på
pilot  eller  3.  part  med  behov  for  lege-
behandling eller førstehjelp, eller arbeidsufør i
minst én dag.
Eksempel:  Kuttskade,  dødsfall,  brannskade
m.m.

Gå inn på  www.nlf.no og skriv Uhell i søkefeltet så
finner du rapporterings skjemaet.

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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