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Klubbmøte på flyplassen tirsdag 3. september 

Første tirsdag i september starter vi opp igjen med klubbmøter etter sommeren. Vi planlegger å ha 
første møte ute på flyplassen. Her satser vi på fint fly og grill vær, men blir det regn tar vi en 

samling inne i det nye klubbhuset. Grillen fyres opp slik at det blir mulighet for å varme 
middagen ute på plassen. Vel møtt fra kl. 17:00 ute på Kråkstad.

Program for møtet: 

1. INFORMASJON FRA STYRET (ca kl 1900) 
 - Innkommet post / Nyheter 
 - Prosjekt brakke - Stoler, skrivepult, klubb fly - 

bilder mm. 
 - Videre prosjekter ute på stripa - Nytt 

sikkerhetsnett, heve redskapsbod, ny parkering 
mm. 

 - Vinterprosjekt, om vi ønsker å brøyte stripa i 
vinter? Vil den bli brukt? 

 - Generelt litt om flyplass regelverk og hva vi 
kan tilby nye medlemmer. 

2. FRI FLYGING (hele dagen) 

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

3. GRILL, KAFFE OG LODDSALG 
 - Gassgrillen 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 3. september 

31.08 og 01.09: NOTODDEN MODELLFLY-

SHOW - SKALASTEVNE 

Sett av første helgen i september til å delta på 
Notodden modellflyshow. Stevnet starter offisielt 
lørdag, men det blir anledning til fri flyging på 
fredags kveld etter kl 1800. Alle deltagere er invitert 
til hangarball lørdags kveld. 

 
 

CHIVAS CUP 13-15. SEPTEMBER 
En hel gjeng med Vingtor piloter reiser helgen 13 til 
15 september til Tynset for å delta på Chivas Cup. 
Mange mener dette er det koseligste stevnet i hele 
sesongen. NM er over, så nå er det 
bare å slappe av og fly det en kan 
uten å stresse. De fleste deltakerne 
bor på Tynset Camping hvor det 
sosiale står i fokus. Bli med du 
også da vel! 

 

 

Deltakere på årets nordiske mesterskap i kunstflyging 25. juni 
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Fremmøte kl. 11:00,  
start kl. 12:00. 
 
Vi kårer Vingtormester i både 
landingskonkurranse og Vingtreff. 
Alle i Vingtor oppfordres til å delta med 
det de har. Gjester med NLF 
medlemskap er også hjertelig velkomne. 
Stevneleder: Ørjan Rapp, 959 04 087 

 


