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Klubbmøte tirsdag 5. november

Det er fremdeles fine dager å fly på ute på vår kjære flyplass selv om det begynner å bli kaldt og mørket
kommer tidligere. Lørdag 13 oktober var en god dag. Jeg husker den som en T-sjorte-dag med tykt av
Vingtor-medlemmer ute med sine modeller. På klubbmøte denne gang skal vi oppsummere sesongen
2013 og se litt bilder fra treff og stevner. Vi møtes som vanlig kl. 19:00 på Nordre Skøyen Hovedgård.

Program for møtet:

1. INFORMASJON FRA STYRET
- Innkommet post
- Erfaringer med Modellflyhåndboka
- Vinteropplag for klipper og batterier.
- Innredning av klubbhuset. Noen ønsker?
- Interesse for egen Vingtor e-post adresse for 

medlemmene? Typisk slik: navn@vingtor.org
- Andre saker? Kom med innspill.

2. TILBAKEBLIKK PÅ 2013 SESONGEN
- Vi rigger opp læret, video fremviser og PC. 

Medlemmer forteller litt og viser bilder fra hva 
de har vært med på gjennom året. I tillegg til 
Vingtors egne stevner, håper vi også å få høre 
fra andre stevner og treff i Norge og utlandet. 
Så forbered deg gjerne, finn frem dine beste 
bilder på en minnepinne og lag en liten historie
rundt de. Det er mange som vil se og høre.

3. KAFFE OG KAKER PLUSS LODDSALG
- Hasse brygger en stor kanne kaffe og varter 

opp med de beste bakevarer. Husk å ta med 
penger til loddsalget!

Vel møtt 5. november

ERFARINGER MED MODELLFLYHÅNDBOKEN
På Vingtors april-møte benyttet vi en del tid på å gå
igjennom den nye revisjonen av Modellflyhåndboka
(MFH).  Her  står  beskrevet  hvilke  regler  modellfly
Norge  pålegger  seg  selv.  Sikkerhetsutvalget  i  NLF
ønsker nå en tilbakemelding på hvordan reglene har
fungert  for  oss.  Klubben  bes  om  å  sende  en
tilbakemelding innen 1.12.2013.

KOSETUR TIL ELEFUN
Aurskog Høland MFK arrangerer tur til El-Fun lørdag
den  16  november.  Flere  Vingtormedlemmer  har
allerede meldt seg på. Sjekk om det er ledig plass du
også da vel!
En buss blir innleid og vil  ha avgang og stopp ved
Aurskog-  Lillestrøm-  Oslo-  Vinterbro-  Oslofjord-
tunnelen osv. Nærmere stoppesteder vil bli  justert
etter påmelding. Turen er lagt opp til det sosiale.
Bindende  påmelding  til  pavestad@live.no  eller
roypjoh@online.no .Ca. 200 pr person t/r. Rune har
vært i  kontakt med Elefun og de stiller med gode
kupp og utvidet åpningstid. 

Dette bilde er fra Vingtors skalastevne 10.  sept. 2011. Knut Aker
holder frem sin flotte Spitfire for dommerne. Omrisset bør være nær
100 prosent.
Foto ved Thore Nylund.


