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Velkommen til klubbmøte tirsdag 6. mai 

Det har vært helt fantastiske forhold på flyplassen en god periode nå. Solen skinner og gresset er 
tørket helt opp, ja det har til og med begynt å vokse. Vår flyplass sjef Kay Krogstadmo har 

allerede hatt klipperen ute og klippet ”nordre” ende. Lørdag 26. april virket som rene 
vårslippet av Vingtor flygere. Langbord ble satt sammen og flyene stod tett og 

fortsatte på andre siden av klubbhuset. Vi tar vårens siste inne-møte nå 
kommende tirsdag på Nordre Skøyen Hovedgård fra kl. 1900.

Program for møtet: 

1. INFORMASJON FRA STYRET 

 - Nytt fra styret / post 
 - Bli med på dugnad 15. mai 

2. TEMA F4C OG F4H (SKALA MODELLER) 

 - Modellflyging har mange tre-tegn forkortelser. På 
forrige møte var temaet F3A som er betegnelse på 
akrobatikk klassene. Men hva ligger bak F4C og 
F4H? 

 - På dette møte har vi vært så heldige å få Ingolf 
Steffensen til å komme og fortelle oss om skala 
modeller, hva som er viktig å huske på under 
bygging, flyging og litt rundt dette med 
dokumentasjon. Ingolf tar med seg en typisk ”F4-
” modell. 

 - Årets verdensmesterskap i Skala foregår i 
Marmande, Frankrike i tiden 19 til 26 juli. 

3.  KAFFE, KAKER OG LODDSALG 

 - Loddboka vil vandre rundt og nå er det kun to 
muligheter igjen til å sikre seg det store 
vinnerloddet. Trekning blir på klubbens ute-møte 
i juni. Kaffe og kake hører med på klubbkvelden. 

 
Vel møtt 6. mai 

VINGTORS MODELLMØNSTRING 
Vingtors modellmønstring 2014 vil avholdes som en 
del av ute-møte 3. juni. Modellmønstringen er en 
tradisjonell begivenhet klubben har hatt gående i 
flere 10-år. Det eksisterer en flott og stor pokal som 
vinneren får beholde frem til neste mønstring. 
Modellen behøver slett ikke være helt ferdig for å 
delta. Et lett bestikkelig dommerpanel vil gå rundt 
med notatblokk og notere seg punkter etter følgende 
kriterier: Originalitet, Teknikk og Finish. 

NYE STOLER I GAVE TIL KLUBBEN 
Roy Johansen har skaffet 11 grønne plaststoler i bra 
stand til bruk ute på Kråkstad. Nå kan vi kaste noen 
av de ødelagte og dårlige. Greit å ha på stevner osv. 
da det ofte blir mangel på sitteplasser. 

KLUBBEN HAR NY BANKFORBINDELSE 
Klubben har nå byttet bankforbindelse til DNB, og 
klubbens midler er overført i sin helhet til den nye 
banken. Skifte av bankforbindelse er tidligere 
meddelt på årsmøtet som en pågående prosess, og 
som nå er sluttført. 

BLI MED PÅ STEVNE 3. OG 10. MAI 
Først er det Acrotrening 3. og 4. mai på Kråkstad. 
Det er jo gjerne akrobatikk flygere som stiller opp 
disse dagene. Spesielt i år vil være at en del av 
lørdagen brukes til praktisk trening av potensielle 
dommere i klassene Sport, Nordic og FAI. Kunne du 
tenke deg å bli dommer for kunstflyging er dette 
dagen å møte opp på. I så fall bør du ta med deg 
skriveunderlag, penn/blyant. 
Lørdag den 10. mai er det mulig å prøve ut det en 
har lært helgen føre. Da arrangerer Vingtor en 
uhøytidelig landing-konkurranse pluss at vi flyr det 
enkleste acroprogrammet Sport (eventuelt Vingtreff 
om det heller er stemning for det). 
Vi lar de to konkurransene gå i et: Når en pilot har 
fløyet gjennom acro-delen, er det inn for landing og 
denne blir så bedømt fra 4 meter og ned. Dommere 
vil være Espen Kvien og Ørjan Rapp. 
Landingsstreker blir merket opp. Før første strek er 
null poeng men lander du rett etter får du 10. Men 
husk at landingskvaliteten teller også! 
Vi fyrer opp grillen og kanskje vaffeljernet. 
Premiering. Bli med da vel!

Klart for dugnad torsdag 15. mai kl 1700. 
Styret ønsker at klubben gjennomfører følgende 
prosjekter i løpet av våren/sommeren. Hør mer om 
detaljene på klubbmøte. Nå må vi stå sammen og ta i et 
tak (Teksten er skrevet 1. mai!) 

1. Ferdigstillelse av klubbhus, bord, benker 
2. Terrasse, vask, beis 
3. Bod, rydde, heve 
4. Sikkerhetsnett, nye stolper, wire 
5. Behandle plenen (Arbeidet er utført), 
6. Rydding. 


