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Velkommen til vårens andre ute-møte tirsdag 7. juni
Ute på flyplassen har gresset virkelig startet å gro. Det er ordentlig pent der nå. De feltene som ble fylt til
med grusmasse i fjor, er ok og lager ikke problemer under avgang og landing. Til tirsdag er det tid for et
nytt klubbmøte på plassen. Samme opplegg som sist: Fri flyging, instruktører tilgjengelig, og mulighet
for å fly opp til A-beviset. Grillen bæres ut om noen ønsker å ta middagen på plassen. Kl. 19:00
samles vi ved klubbhuset og kjører den formelle delen av møtet. Regn med folk fra kl. 16:00.
Program for møtet:
1. INFORMASJON FRA STYRET
- Nytt fra styret og NLF
- Info om Luftsportsuka 2016
- Diverse. God sommer!
2. FRI FLYGING
- Ta med din egen modell for en fin flydag sammen
med klubb kollegaene.
- Flere av klubbens instruktører vil være på plass
og kan bistå med teori og fly-opplæring til
A-beviset.
3. OPPFLYGING TIL A-SERTIFIKAT
- Klubben sørger for at hefter og andre dokumenter
vil være på plass denne dagen. Føler du deg klar
til å ta A-beviset, er det bare å møte opp. Det er
ikke farlige greier.
Vel møtt tirsdag 7. juni ute på flyplassen

RESTLAGER AV VINGTORJAKKER OG SKJORTER
Priser:
Jakke:
T-skjorte:
Sitteunderlag:
Full pakke:

Kr. 750,Kr. 150,Kr. 100,Kr. 1000,-

Send en SMS til Tore på 918 98 399 så tar vi effektene med
på møte til tirsdag.

VINGTOR-CUP HELGEN 4. OG 5. JUNI
Vingtor-Cup er det største evenementet klubben
arrangerer alene i løpet av året. Stevnet har pågått i
flere ti-år og er stadig veldig populært blant
modellflygere over hele landet. Det kan bli ny deltaker
rekord i år. Pr. i dag er det påmeldt hele 32 piloter fra
15 forskjellige klubber. Stevnet vil gå over to dager og
det vil bli konkurrert i tre klasser: F3A, Nordic og Sport.

Lørdagskvelden legges det opp til samling og grilling på
gården til Audun i klubben.
Det er Henning Jorkjend som er primus motor for
stevnet. Men han behøver hjelp! Bli med å gjør en
jobb du også. Fint om du kommer og hjelper til.

GRESSKLIPPER
Gressklipperen
var litt nede for
telling forrige
uke. En brakett
som
holder
selve
klippeenheten oppe,
hadde bøyd seg og knivene subbet i bakken.
Heldigvis har vi folk som tar ansvar og på torsdag
stilte Jens Kristian og Espen opp med verktøykasse,
slegge og skrustikke. De fikk demontert
klippeenheten og braketten. Denne rettet de ut med
slegge. Så var det bare å montere alt tilbake igjen og
teste. En liten justering måtte til og så var klipperen
klar til bruk igjen. Heder og ære til Jens Kristian og
Espen!
MER OM GRESS
Apropo gressklipper. Det er mange goder å få ved å
være medlem av Vingtor. Men det forventes også
innsats. På hjemmesiden vår er det en mulighet til å
skrive seg opp på en uke for gressklipping. En uke
klarer du. Blir vi mange som klipper, blir det ikke så
mye på hver.
SØKNAD OM AKTIVITETSMIDLER
Klubblederen har mottatt et skriv fra Oslo
Idrettskrets hvor klubben blir oppfordret til å søke
om aktivitetsmidler. Formålet med lokale
aktivitetsmidler (LAM) er: «å bidra til aktivitet og
deltakelse i medlemsbaserte lag og foreninger som
driver idrett og fysisk aktivitet for barn (6-12 år) og
ungdom (13-19 år). Samt å understøtte den frivillige
innsatsen i lagene». Søknad fra Vingtor er på vei!

