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VINGFORMASJON 
Medlemsavis for Vingtor RC Club 

Nr. 3 / 2014 
 

Velkommen til klubbmøte tirsdag 1. april 

Nå tørker det fort opp ute på flyplassen vår. Er man forsiktig med bilparkering og tråkk i depot og 
hovedstripe, er det fullt mulig å få luftet flyene sine igjen. Bare husk å kle deg godt! 

Ny sesong står for døren og det er absolutt tid for å friske opp reglene som gjelder for bruk av vår 
kjære flyplass. Det burde nesten vært møteplikt på kommende møte, for det er viktige saker 

styret vil informere om. Vi ønsker vel møtt på Nordre Skøyen Hovedgård fra kl. 1900.

Program for møtet: 

1. INFORMASJON FRA STYRET 
 - Nytt fra styret / post 
 - Ny sesong, nye utfordringer 
 - Ny lås på klubbhus og bod 
 - Våronn på flyplassen 

2. OPPDATERT FLYPLASSREGLEMENT 
 - Ny flysesong står for døren og i den forbindelse vil 

vår leder Roy Nylander gå igjennom klubbens 
sikkerhetsregler for flyplassen. 

 - Det arbeides med revisjon av regelverket og Lars 
Norberg er i gang med renskriving av tekst og 
tegning av nytt kart over området. 

 - Klubben ønsker også å skjerpe inn rutinene vi har 
for støymåling av våre modeller. Test av støymåling 
er allerede igang ute på flyplassen. 

3. NYE ACROPROGRAM FOR 2014 
 - Det er laget nye flyprogram for akrobatikk klassen 

(F3A). Rutinen er at det internasjonale fly-
programmet endres hvert andre år. De nordiske 
landene endrer samtidig det noe enklere 
flyprogrammet som kalles ”Nordic”. 

 - Tore Jemtegaard vil presentere det nye Nordic 
programmet og samtidig gå igjennom det enkleste 
programmet ”Sport”. 

 - Alle fly-øvelsene i disse programmene består av 
enkle basis-manøvre som loop og roll. 
Vanskeligheten oppstår når at disse basis manøvrene 
settes sammen i kombinasjoner. 

4.  KAFFE, KAKER OG LODDSALG 
 - Klubben stiller også i kveld med kaffe og noe å bite 

i. Loddboka går rundt. Husk å ta med kr. 

5. MÅNEDENS MODELL 
 - Vi fortsetter på acro-temaet ved at Jens Kristian 

Lindland tar med seg sin nye acromodell type 
Impact fra Composite-ARF. 

 - Her er det lov å fyre løs med spørsmål som valg av 
modell, pris, hva som følger med, hvor mye jobb er 
det med den, type motor, type batteri, motorstyring 
osv.osv. 

 
Vel møtt 1. april 

FØRSTE STØYMÅLING UTFØRT 
Det rapporteres at klubbens støymåler er overhalt og 
allerede testet ut på noen modeller. Det er flyplassjef 
Kay som melder dette. I år er det viktig at vi setter et 
så lavt ”fotavtrykk” som mulig vedrørende motor-
lyd. Max 81 dbA på 10 meter er målet. 

 

EUREKA RC INVITERER TIL SEMINAR 
Det lanseres et nytt radiomerke i Norge for tiden. 
Det er Eureka RC som inviterer til seminar i våre 
klubblokaler på Nordre Skøyen Hovedgård torsdag 
27.mars kl 19 til 21. 
Fra Weatronic i Tyskland kommer markedssjef og 
utviklingssjef og disse har med produkter og vil 
fortelle om teknologien, muligheter innen RC og 2.4 
gHz. Nyttige tips & tricks. Det er bare å møte opp, 
men send gjerne en epost til wea@eureka-rc.no om 
du har tenkt deg en tur. De frister med servering! 

TERMINLISTE VINGTOR 2014 
Audun Thinn minner om Acrotrening på flyplassen 
3. og 4. mai. Opplegget er enkelt: Vi fyrer opp 
grillen og det er stort sett fri flyging. Om du vil, er 
andre acropiloter der for å lese programmet for deg 
og kanskje komme med noen tips. Innimellom og 
ved behov er det felles samling hvor erfarne acro-
piloter tar for seg triks og tips innen akrobatikk. 


