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VINGFORMASJON
Medlemsavis for Vingtor RC Club
Nr. 6 / 2014
Velkommen til klubbmøte tirsdag 2. september ute på flyplassen
Vi merker det blir fortere mørke kvelder nå og litt mer fuktighet. Det er på tide å starte opp med klubbkvelder igjen. Høstens første møte holder vi ute på flyplassen og foruten en kort samling ved klubbhuset kl 19:00,er det fri flyging som gjelder. Om flyet ditt ikke er støymålt, ordner vi det denne
kvelden. Ta gjerne med noe å legge på grillen. På den måten kan du kombinere middag
og flykveld. Kom når du vil. Siste fly må være nede kl. 21:00.
Program for møtet:
1. INFORMASJON FRA STYRET
- Innkommet post
- Solcelle problemer
- Status klubb-anlegg
2. FRI FLYGING / KAFFE PRAT
- Har du et nytt fly å vise frem? Klubbmøte er en
fin anledning til å vise frem din seneste
flyvedoning.
Vel møtt på flyplassen 2. september.
TRØBBEL MED LADESTASJONEN
Axel Nordli var ute på plassen forrige uke og
oppdaget at det ikke var noe liv i ladestasjonen som
henger på siden av utstyrs boden. Ved nærmere
inspeksjon luktet det svidd og elektronikk-boksen
var glovarm. Axel gjorde da det eneste rette og
koblet fra alle kontakter og ledninger til sol celler og
batteri.
Tor Andreassen er satt på saken da han vel er den
som har mest peiling på opplegget. Utstyret er jo
ikke så gammelt, vil dette kunne gå på garanti? Tor
har fullmakt til å handle inn nødvendig utstyr.
DETTE SKJER FREMOVER
(Se terminlisten til NLF for mer info)
29.08 - 31.08: WARBIRDWEEKEND 2014
29.08 - 31.08: NM F3J
29.08 - 31.08: CHIVAS CUP 2014
30.08 - 31.08: F3F NORGESCUP BODØ RC
30.08 - 31.08: IMAC UTTAKSSTEVNE NR 4
30.08 - 30.08: NM F3J LILLEHAMMER
06.09 - 07.09: INVITASJON NM F3C / F3N 2014
12.09 - 14.09: SJØFLYTREFF FAGERNES CAMPING
13.09 - 14.09: NM F4C OG F4H
20.09 - 20.09: KLUBBMESTERSKAP VINGTOR
26.09 - 28.09: F3F NORGESMESTERSKAP
25.10 - 26.10: F3F NORGESCUP HAUGALAND MODELL

GRESSKLIPPING
Stor takk til alle som har tatt sin turn med
gressklipping i sommer: Kay, Ørjan, Lars, Axel, Tor
med flere. Dere har sørget for at plassen har vært
en drøm å bruke hele sommeren. Tusen takk! De
som ikke meldte seg på klipping i år skammer seg og
må ta det neste år. Sånn er det bare!
VINGTORS MODELLMØNSTRING
Vingtors modellmønstring ble opprinnelig satt opp
som program på juni-møte før sommeren, men liten
interesse og oppmøte av fly, gjorde at punktet gikk
ut. Er tiden rent ut for en slik «konkurranse»?
Pokalen som vinner av Vingtors Finishkonkurranse
får et napp i, ble første gang tildelt Bjørn Opsetmyren 1978. På den tiden bygde man gjerne
modellene selv fra scratch eller byggesett. Den gang
var det lett å finne modellen som imponerte mest
med hensyn til byggeteknikk og finish. Nå kjøper vi
jo gjerne flyene ganske helt ferdigbygget. Finishkonkurransen faller vel da på mange måter bort.
Hva er din mening om dette?
FLOTT INNSATS AV VINGTOR PÅ ACRO NM I BODØ

Fra venstre: Kristoffer Rossmo 3dje plass Nordic, Anders
Eiebakke 2dre plass Nordic, Espen Kvien 8 plass Nordic og
Tore Jemtegaard 12 plass FAI. Plasseringene tilsammen
gjorde at Vingtor kom på andre plass lagmessig. Jippie!

