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Klubbmøte på flyplassen tirsdag 4. juni 

Til tirsdag er vår-sesongens siste klubbmøte. Vi tar det ute i sommersolen på flyplassen. Her kan 
alle medlemmene se hvor fint det nye klubbhuset har blitt. Den nye Weber grillen 

fyres opp slik at det vil bli mulighet for å varme middagen på stripa. 
Vel møtt fra kl. 17:00 på flyplassen i Kråkstad.

Program for møtet: 

1. INFORMASJON FRA STYRET (ca kl 1900) 
 - Innkommet post 
 - Status klubbhuset. Hva står igjen… 
 - Ny flyplassjef. Hva er medlemmenes ansvar… 
 - Om organisering av støymåling. 

2. FRI FLYGING 
 - Hvem har den beste oppvisningen? 
 - Fri, men ansvarsfull flyging. 
 - Maks tre i luften samtidig. 

3. GRILL, KAFFE OG LODDSALG 
 - Gass grillen fyres opp på sekunder. 
 - Ta gjerne med din egen grillmat og drikke. 
 - Overskudd fra loddsalg går til å dekke utgifter ved 

kjøp av kaffe og kaker på møtene. 

 
Vel møtt 4. juni 

NY FLYPLASS SJEF 

Lars Norberg har takket ja til å påta seg ansvaret 
som flyplassjef. Dette er jo bare supert. Nå må 
vi bare få på plass en full plen-klippeliste. Om 
vi regner månedene juni til september blir dette 
16 uker eller 16 medlemmer som tar 
klippejobben en uke hver. Det bør en klubb på 
120 medlemmer klare. Du kan melde deg på din 
uke her: 

http://vingtor.org/pamelding-gressklipping/ 

EKSTRA VINDU OG NY DØR 

Styret går for at det ikke settes inn noen dør 
eller vindu i år, dette for at vi skal bli ferdige og 
slippe å ha dette hengende over oss i hele 
sommer..  

Så er det ikke verre enn at vi kan sette inn glass 
ol neste år.. Synes vi har hatt nok dette året 
egentlig.. Og det gjenstår noe ennå... 

 

 
INNKALLING TIL DUGNAD 
 

 
Det er fremdeles noen 
bordlengder som må monteres 
på det nye klubbhuset. 
Det er ofte de små detaljene 
som tar lengst tid. 
 
Onsdag 29. mai og  
eventuelt tirsdag 4. juni 
begge dager fra kl. 18:00. 
 
Vi ber Vingtormedlemmer sette 
av onsdag 29. mai til kanskje 
siste dugnad på klubbhuset 
vedrørende ny panel og tak. 
 
Ta med deg dit eget favoritt 
snekkerutstyr. Med hammer, 
blyant og sag blir du helt sikkert 
populær. 
 
Gassgrill og pølser på plassen! 


