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Velkommen til klubbmøte tirsdag 3. mars.

Ser ut som om det blir like kort vinter i år som forrige året. Åpent vann inne ved land på Årungen og bar
bakke på Kråkstad er tydelige tegn på det. Litt småkjølig er det likevel enda og da passer det bra med et
nytt klubbmøte innendørs. Har du noe morsomt å vise frem, er det fint om du kan ta det med på møtet.

Vi møtes i lokalene til Nordre Skøyen Hovedgård kl. 19:00.

Program for møtet:

1. INFORMASJON FRA STYRET
- Gjennomgang av mottatt post
- Diverse

2. MÅNEDENS MODELL
- Oftest hører vi om nye modellflyprosjekt som flyr 

supert på jomfruturen kun etter litt små-justering.
- Men noen ganger kan en ny modell være 

kranglete å få til å fly bra.
- Tore Jemtegaard tar med seg sitt eget mislykkede 

fly-prosjekt og forteller litt om hvilke tester og 
eksperimenter han har gjort for å få det til å fly 
bedre.

- Fint om det kan komme innspill og tips fra salen 
om årsaker og forslag til forbedringer.

3. LØST PRAT, KAFFE, KAKER
- Klubben stiller med kaffe og noe å bite i.

4. AMERIKANSKE MODELLFLYVIDEOER
- Amerikanerne driver med mye rart og har alltid 

vært tidlig ute med nye innovasjoner.
- Vi tar en titt på noen amerikanske video opptak 

fra RC miljøet «over there» på 90' tallet. Sannelig 
lå de langt fremme og drev med mye rart...

Vel møtt tirsdag 3. mars.

STØY OG STØYMÅLING
I  følge  klubbens  flyplassreglement  skal  alle  motorer
være utstyrt med effektive lyddempere og lavt lydnivå
må etterstrebes.  Alle modeller skal støymåles før de
kan brukes på flyplassen (også elektromodeller).
For 2015 sesongen vil vi sannsynlig få anledning til å
teste en mer profesjonell lydmåler av merke Brüel &
Kjær. Slik gjøres målingene:
Målinger  utføres  10  meter  fra  modellen.  Modellen
holdes i hoftehøyde og dreies 360 grader i stepp av 90
grader. Gjennomsnittet av de fire målingene skal ikke
overstige 81 dbA.

FLY PÅ ÅRUNGEN ELLER KRÅKSTAD?
På Årungen var det 26. februar tørr og fin is.  Det er
åpent  vann  inne  i  bukta,  men  fremdeles  mulig  å
komme utpå (På eget  ansvar!)  ved  nærmeste  odde.
Isen  ved  kaffe-bordet  er  ok  og  24  cm  tykk.  Sjekk
http://www.blackbird-rc.net/ for mer info.
På  Kråkstad  er  det  snøfritt  og  hittil  har  gressbanen
vært hard og grei å bruke. Depotet er nå veldig bløtt
og styret  ber om at det  utvises stor forsiktighet ved
bruk.

VI ØNSKER TO NYE MEDLEMMER VELKOMMEN
Klubben  ønsker  Patrick  Isdahl-Engh  og  Ragnar
Thoresen velkommen til Vingtor!

FØRSTE NM I INNENDØRS ACROFLYGING
Bærum  Modellflyklubb  inviterer  til  det  første
norgesmesterskapet  i  innendørs  acro-flyging  (F3P).
Stevnet holdes lørdag 28. februar i Solberghallen, nær
Drammen. Minst to piloter vil  representere Vingtor i
mesterskapet. Vi ønsker lykke til!

BETALT MEDLEMSKONTIGENT FOR 2015?
De fleste har husket dette, men i skrivende stund er
det fremdeles 33 stk som ikke har betalt. Skal du ha
forsikring,  modellfly-blad  og  medlemskapet  i  orden,
bør du fikse dette nå.

Tilbakeblikk:  En  fin  gjeng 3.  juni  2003.  Det  går  mot
sommer...
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