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VINGFORMASJON
Medlemsavis for Vingtor RC Club
Nr. 5 / 2014
Velkommen til klubbmøte tirsdag 3. juni ute på flyplassen
Vår-sesongens siste klubbmøte holdes ute på vår kjære flyplass. Dette er en super anledning til å få med seg
siste nytt samtidig som en kan ta en prat med andre klubbmedlemmer. Selvfølgelig skal det flys. Og det er
spesielt viktig at du også tar med deg et fly denne gang, for i kveld avholdes Vingtors Modellmønstring.
Møtet starter offisielt kl 19:00 men det er bare å komme tidligere.
Program for møtet:
1. INFORMASJON FRA STYRET
- Innkommet post
- Hva står i gjen av jobb på klubb-anlegget?
2. MODELLMØNSTRING 2014
- For mange år siden satte Vingtor opp en stor og
fin pokal som skulle gå til det medlemmet som
har den «fineste» modellen. Det er ikke bare
finish det går på, men dommerne ser også på
utført håndverk samt at modellens originalitet
teller inn. I 2013 var det Per Strømmen som
vant. Er det du som vinner i år?
Et lett bestikkelig dommer-team vil kikke
gjennom modellene i løpet av kvelden og gjøre
sine notater for så å offentliggjøre hvem som
får neste napp i den gjeve pokalen.
3. LODDTREKNING – VÅR LOTTERIET
- Helt fra februarmøtet er det solgt lodd i vårens
store Vingtor lotteri. Nå er tiden inne for å sikre
seg de siste loddene før trekning foretas i løpet
av kvelden. Det går rykter om flotte premier til
vinnerne.
Vel møtt på flyplassen 3. juni

FLOTT INNSATS PÅ DUGNADEN
Ikke alle 130 medlemmene dukket opp, men en grei
gjeng på 10 – 12 stykker stilte opp med verktøy og
stort pågangsmot. Det ble startet på mange av
oppgavene, blant annet benker inne i klubbhuset og
utskifting av stolpene som holder sikkerhetsnettet.
Takrenne bak på huset er også montert nå. Godt
jobbet folkens!

Tore T. Viser stolt frem et snor-rett sikkerhetsnett.

Styret ønsker alle medlemmer
en riktig god modellflysommer!
VELYKKET ACROTRENING 3 og 4. MAI
Det møtte mye folk og modeller på årets
Acrotrening. Dette er ikke en konkurranse,
men en samling med fokus på acroflyging.
Audun Thinn er primus motor og han hadde
blant annet invitert mangeårig norgesmester Ola Fremming som instruktør. Ola
instruerte både i praktisk flyging og gikk
også gjennom teori og regler, tips og triks.
Vel blåst Audun!

