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Velkommen til julemøte tirsdag 6. desember

Ho, ho, nå er det jul igjen og Vingtor kaller inn til sitt tradisjonelle julemøte. Et møte som betyr
gratis julepølser i lompe, VM i papirfly pluss godt faglig påfyll. Men innkallingen gjelder ikke

bare julemøte, den har også med et varsel om vårt årsmøte i februar. Sett av datoen i
kalenderen allerede nå slik at det er i orden. Men først samles vi i lokalene til

Nordre Skøyen hovedgård 6. desember kl. 19:00.

Program for julemøtet:

1. INFORMASJON FRA STYRET
- Flyplass status
- Vingtor 60 år. Fest-aktiviteter?
- Husk årsmøte i februar.

2. SKUMLE REGLER FOR MODELLFLY DISKUTERES
- Politikere i mange land, spesielt i USA og EU, 

diskuterer i disse dager hvor hardt RC-
hobbyen/sporten vi holder på med skal 
kontrolleres.

- Myndighetene er spesielt bekymret for hvordan
droner med kamera ombord skal reguleres. 
Men vil dette få betydning for vår flyging i 
Norge? Dette og annet vil vi få vite mer om i 
kveld.

- Vi har vært så heldige å få fagsjefen for 
modellfly i NLF Jon Gunnar Wold til å komme og
opplyse oss om siste nytt i saken.

3. VINGTORPØLSER MED LOMPE/BRØD
- Kjelene fylles med Vingtorpølser som trekkes til 

riktig temperatur. Drikke, kaffe og loddsalg 
hører med. Husk å ta med lommepenger!

4. VM PAPIRFLY VARIGHET
- Klar Vingtormester i 2015 var Odd Gunnar med 

tiden 6,15 sekunder. Dette var nesten 2 
sekunder bedre enn Kay med sine 4,41 
sekunder. Men dette kan DU slå!

- Det du får tilgjengelig er et A4-ark og binders. 
Premiering for lengste sammenlagte flytid.

Vel møtt tirsdag 6. desember

Styret ønsker alle medlemmer en
god jul og et godt nytt flyår!

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2017
7. FEBRUAR 2017 kl. 1900
Første  møte  over  nytt  år  vil  være  i
februar og er klubbens årsmøte.
Årsmøtet  er  det  møtet  i  året  hvor  alle
medlemmer  har  mulighet  til  å  påvirke
klubbens  drift.  Har  du  gode  ideer  eller  ser
behov for å forbedre noe, er årsmøte det rette
stedet å ta saken opp.
Har du ønske om å være med i styret? Ta i så
fall  kontakt  med  valgkomiteen  ved  Kay
Krogstadmo, telf. 918 56 883.
• Frist for innlevering av saker er satt til 

15. januar 2017.
• Alle sakspapirer sendes medlemmene uke 

5/2017.

RESTLAGER AV VINGTORJAKKER OG SKJORTER
Priser:
Jakke: Kr. 750,-
T-skjorte: Kr. 150,-
Sitteunderlag: Kr. 100,-
Full pakke: Kr. 1000,-

Send en SMS til Tore på 918 98 399 så tar vi effektene med 
på møte til tirsdag.

mailto:post@vingtor.org
http://www.vingtor.org/

