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Klubbmøte tirsdag 1. oktober er avlyst! 

Styret ser seg dessverre nødt til å avlyse klubbmøtet i oktober. Neste møte blir dermed først 
tirsdag 5. november. Høstferie blant flere av styremedlemmene er hovedårsaken. Frem 
til møte i november er det fint om folk kan samle sammen bilder fra modellflyaktiviteter 

de har vært med på i sommer. Det vil bli et fint innslag på møte å se og høre fra de 
forskjellige treff og stevner. Meld dine bidrag inn til Hasse.

Program for møtet: 

1. INFORMASJON FRA STYRET 

 - Oktobermøtet er dessverre avlyst 

2.  

 -  

3.  

 -  
 
Vel møtt igjen 5. november 

 

VEL GJENNOMFØRT KLUBBMESTERSKAP 

Lørdag den 21. september gjennomførte vi årets 
klubbmesterskap og landingskonkurranse, og det var 
bra oppmøte denne dagen. Det ble totalt 9 påmeldte 
til denne «høytidelige» konkurransen.. Vi hadde til 
og med tilskuere som fulgte med oss hele dagen. 

Værgudene var også med oss denne dagen, og vi var 
alle enige om at det hadde vært en meget bra dag 
etter at premiene var delt ut. (Premier til alle)

 

Per Morten og Per Strømmen tok to kjappe runder 
hver først da de dessverre måtte avslutte dagen 
tidligere enn oss andre, så gikk det slag i slag til alle 
hadde gjennomført en runde. 

I mellomtiden hadde Kay varmet opp grillen og 
kunne friste oss med deilige hamburgere og 
Fiskekaker? Det skulle ihvertfall ikke stå på maten 
denne dagen, masse deilig mat og damene ordnet 
med deilige vafler til dessert.. 

Andre runde ble så gjennomført og vi ble enige om 
at vi hadde mye igjen av dagen, så alle fikk totalt 3 
runder (med unntak av Per Morten og Per 
Strømmen) der den dårligste runden ble strøket. 

Jeg vil rette en stor takk til alle som bidro på sin 
måte denne dagen, og spesielt Ørjan Rapp, Espen 
Kvien, Tore Jemtegaard for et flott arrangement! 

Når det gjelder plasseringer, så ser dere dette til 
høyre. 

 

Resultater Vingtreff 

1. Knut Aker (og dermed klubbmester 2013!) 

2. Per Morten Strømmen 

3. Hasse Andre Johnsgård 

4. Tore Jemtegaard 

5. Per Strømmen 

6. Tor Andreassen 

7. Bjarte Knoph 

8. Sigurd Abrahamsen 

9. Tore Tandberg 

 

Plassering Landing (tre beste): 

1. Tore Jemtegaard 

2. Sigurd Abrahamsen 

3. Tor Andreassen 

 


