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Innkalling til klubbmøte tirsdag 7. november

Mye vind og lave temperaturer preger dagene, men likevel er det folk som trosser været og møter
opp på flyplassen for å prate og fly. Facebook siden vår viser litt av aktiviteten. Fortsett med å

legge ut stemningsbilder der. Kommende klubbmøtet holdes heldigvis innendørs og dette
møtet ligger an til å bli veldig interessant. Vi får nemlig besøk av en dyktig modellflyger

og full size pilot som vil fortelle om flygingen sin. Les mer om dette under.
Vi møtes i lokalene til Nordre Skøyen hovedgård kl. 19:00.

Program for møtet:

1. INFORMASJON FRA STYRET
- Prosjekt container
- Instruktørkurs i Drammen
- Annet

2. FULL SIZE ACRO FLYGING
- Hvordan føles det egentlig å sitte oppe i et acro-

fly? Og hvordan er det mulig å vite nøyaktig 
hvor langt du er i loopen eller i fire-punkts 
rollen? På møtet er vi så heldige å få besøk av 
Thore Thoresen som nettopp flyr akrobatikk 
maskiner av forskjellige typer. Thore ble nylig 
Norgesmester i Advanced klassen på Leirin 
flyplass i august.

3. KAFFE OG KAKER
- Kaffen er varm og kakene gode. Ta for deg!

Vel møtt tirsdag 7. november

INSTRUKTØRKURS
Det er forsatt ledige plasser på Modellflyseksjonens
instruktørkurs modellfly på Clarion Collection Hotell
Tollboden i Drammen søndag 12. november kl 10-
17.  Vingtor  kan  ha  behov  for  nye  instruktører  og
sender gjerne noen av våre medlemmer til kurset.
Ta kontakt med sekretær Tore Jemtegaard om du er
interessert i å være med. En fin ting å være med på.

VINGTOR HAR DELTAKERE MED I VM ARGENTINA
Neste  uke  starter  det  trettiende  verdens-
mesterskapet  i  F3A  kunstflyging.  Denne  gang  i
Argentina. Og Vingtor stiller med deltaker! Henning
Jorkjend  er  allerede  reist  over  sammen  med  Ola
Fremming fra  Tønsberg.  Vi  ønsker  begge lykke til!
Man kan følge stevnet fra denne adressen:
http://www.f3argentina.com.ar

ER DU UNGDOMSMEDLEM?
Ungdomsutvalget  i  Norges  Luftsportforbund  (NLF)
har  gleden  av  å  invitere  deg  til  samling  for
luftsportinteressert ungdom. Samlingen vil være en
fin arena for erfaringsutveksling, nye vennskap, og
faglig  påfyll.  Samlingen  vil  finne  sted  på
Luftfartsmuseet og Newton Flight Academy i Bodø
lørdag  11.  november  fra  klokken  11:00 og  utover
dagen. Det blir  guidet omvisning, mange historier
og spennende flymaskiner. Ungdomsutvalget dekker
deltakeravgift og mat.

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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