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Velkommen til julemøte tirsdag 5. desember

Det er juletid og tid for Vingtors julemøte. Vi samles og koser oss med pølser i lompe og
tilbehør. Og så skal jo årets verdensmester i papirflyging kåres. Kanskje

det også blir tid til en liten modellflyquiz?
I tillegg til innkalling til julemøte, finner dere også innkalling til klubbens årsmøte som avholdes i

februar. Les mer om dette under. Vi møtes i lokalene til Nordre Skøyen hovedgård kl. 19:00.

Program for julemøtet:

1. INFORMASJON FRA STYRET
- Status flyplassen/container
- Fra styremøte 29. nov.
- Annet

2. VINGTORPØLSER MED TILBEHØR
- Den største kjelen med vann varmes opp og 

kjempegode wiener pølser trekkes etter alle 
kunstens regler. Drikke settes frem.

- Kanskje tar vi en enkel modellfly quiz mens vi 
spiser og prater :)

3. VM PAPIRFLY VARIGHET 2017
- I fjor var det Knut Bråten som brettet og fløy sitt

fly best. I løpet av de to beste omganger 
sammenlagt, klarte han å holde sitt mesterverk 
oppe i hele 5,76 sekunder. Hvem blir V-mester i 
år?

Vel møtt julemøte tirsdag 5. desember

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

KART OVER MODELLFLYPLASSER
Nå kan du se alle NLF-klubbenes
modellflyplasser, samt de flyplasser våre
klubber har avtale med, på kart: 
http://nlf.no/modellfly/kart

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2018
6. FEBRUAR 2018 kl. 1900
Første  møte  over  nytt år  vil  være
klubbens årsmøte tirsdag 6. februar.
Årsmøtet  er  det  møtet  i  året  hvor  alle
medlemmer  har  mulighet  til  å  påvirke
klubbens drift. Har du gode ideer eller forslag
til forbedringer, er årsmøte det rette stedet å
legge saken frem.
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 

14. januar 2018.
• Alle sakspapirer sendes medlemmene uke 

4/2018.

SMART MED FLOTTØRER PÅ SNØ!

Terje  Østrem Karlsen:  Med flottører  tar  man av  og lander  hvor  som
helst. Utrolig morsomt.

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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