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Klubbmøte tirsdag 4. oktober
Nå som høstmørket begynner å snike seg på, kan det passe godt å ta et klubbmøte inne i varme og hyggelige lokaler. 2016 har helt klart vært en god og lang flysesong. Vår flyplass har vært mye benyttet og
gjerne i flere puljer. Noen kommer veldig tidlig og er der utover dagen, mens andre dukker opp
etter jobb sånn ved seks tiden. Greit å få spredd belastningen litt. Men klubbens medlemmer
har også fløyet på andre flyplasser enn vår egen. Det arrangeres en rekke stevner og treff
rundt om i vårt langstrakte land og ofte er en fra vår klubb med. Derfor kunne
det være Ok å ta en oppsummering av sommerens samlinger på neste
ukes klubbmøte. Vi ser på bilder og prater litt om opplevelsene.
Vel møtt i lokalene til Nordre Skøyen hovedgård kl. 19:00.
Program for møtet:
1. INFORMASJON FRA STYRET
- Nytt fra styret og NLF
- Hva står igjen av arbeid på den nye plattingen?
- Diverse
2. TILBAKEBLIKK PÅ SOMMERN 2016
- Vi rigger opp lerret og projektor og mimrer litt om
det som har skjedd av treff og samlinger i løpet av
sommeren.
- Du er velkommen til å supplere de som forteller
dersom du selv har vært med på spennende
modellfly opplevelser i år.
- Har du bilder eller video? Ta kontakt med Tore J.
som vil koordinere fremvisningen.
3. KAFFE OG KAKER
- Det serveres kaffe og kaker.
Vel møtt tirsdag 4. oktober

NESTE ÅR FYLLER KLUBBEN 60
I 2017, nærmere bestemt 6. oktober, fyller Vingtor RC
Club 60 år. Styret mener vi bør prøve å gjøre noe ut av
dette. Hva med en festmiddag ute? Kanskje med
ektefeller eller partnere? Planleggingen starter nå. Har
du noen innspill til hvor og hvordan, tar styret gjerne i
mot gode ideer.
JUBILEUMSARTIKLER OG KLUBBMERKER
Et jubileum må markeres. Styret henter for tiden inn
priser på forskjellige typer «reklame-artikler» som
krus, caps og vimpel/segl.
I tillegg må vi bestille opp flere klubbmerker. Det er
gått tomt for de vi hadde. Et forslag er å lage nye
merker med en tilleggtekst i underkant. Her kan det

f.eks. stå «Vingtor 60 år 1957 – 2017» og dette kan
utformes slik at delen med teksten kan klippes av når
teksten ikke lenger er aktuell.

VÅRE MØTELOKALER HAR FÅTT NYE EIERE
Etter at Thorbjørn tok med butikken sin og flyttet ut av
hovedgården, er det nye personer som driver stedet.
Våre møtedatoer for resten av året ligger fast men det
er mulig vi må trakte vår egen kaffe. Egentlig er vi vel
fornøyd med disse lokalene og om betingelsene ikke
endres for mye, fortsetter vi å være der. Men det kan
være en god ting å snakke om dette allerede nå. Tips
på egnede lokaler og lokasjon, taes i mot med takk.
BRUKTSALG
Flystua modellflyklubb holder auksjon over alt som har
med hobbyen og gjøre torsdag 29.9.16 kl. 19:00.
Har du modellutstyr du ikke bruker lenger, så kan du få
solgt det på Hovstua på torsdag. (Bygesett, fly,
elektronikk, propeller, blader, bøker osv.)
Hovstua er samlingslokale på Hovseter senter, tvers
ovenfor Rimi, inn i hjørnet.
Ta gjerne med venner og kjente, som kanskje har noe
de vil kjøpe eller selge.
Velkommen til auksjon. Ingen minstepris.
Hilsen Arne Husby Sekretær Flystua.

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.

